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IN DE KIJKER

in de kijker
Nieuwe sport- en evenementencoördinator
Maak kennis met Kristof Pirlet, de nieuwe sport- en evenementencoördinator in Geetbets
Sinds enkele maanden is Kristof gestart op de dienst Vrije Tijd. Hoog tijd dus om hem eens in de
kijker te zetten!
Kristof is een dertiger en komt uit Gingelom, geboren en getogen in de deelgemeente Buvingen en
opgegroeid op een fruitboerderij waar hij nog wekelijks de handen uit de mouwen steekt. Al op jonge
leeftijd werd hij gebeten door de sportmicrobe, het was dan ook een uitgemaakte zaak dat hij sportleerkracht zou worden. Na enkele jaren ervaring in het onderwijs wou hij ook iets meer weten over het
minder sportieve luik van sport en is hij opnieuw gaan studeren, nl een postgraduaat "Sport, economie
& communicatie”.
Daarmee is hij aan de slag gegaan als account en event manager bij een sportmarketingbureau, om
dan nadien als zelfstandige in sportmarketing en events verder te gaan. Een ideale voorbereiding dus
op zijn huidige job als sport- en evenementencoördinator in Geetbets.
Zelf is Kristof natuurlijk ook een sportief beestje. Hij heeft o.a. 9 jaar gevoetbald bij Herk FC, maar
sinds 2 jaar is hij gestopt met competitievoetbal. Maar onlangs is zijn zoontje beginnen voetballen bij
Landen en daar is Kristof ondertussen jeugdtrainer van de U7. Zelf leeft hij zich regelmatig uit op zijn
fiets en loopt hij al eens tot de halve marathon afstand. De volledige marathon staat ondertussen ook
op z’n bucketlist te wachten om afgevinkt te worden. Sport is dus niet enkel zijn werk, het is ook zijn
hobby. Zijn andere grote hobby is zijn gezin, met 3 jonge kinderen
hebben hij en zijn vriendin hun handen meer dan vol.
De job in Geetbets sprak hem vooral aan omdat hij het heel interessant vindt het beleid van een gemeente op vlak van sport en vrije
tijd mee uit te stippelen. Sport, vrije tijd, jeugd, toerisme en cultuur
kunnen in zijn ogen allemaal met elkaar verweven worden. Daarom
zal er in het najaar van 2021 een enquête georganiseerd worden om
te weten te komen wat er leeft op dit vlak in de gemeente. Zoveel
mogelijk meningen verzamelen rond deze thema’s en zien waarop
we als gemeente kunnen inpikken en een draagvlak creëren om zoveel mogelijk te realiseren voor jong en oud op lange termijn.
Hij gaat ook heel graag op verkenning in ons mooie dorp aan de
Gete. Zo is hij, samen met z’n gezin, al volledig verknocht aan het
superleuke ‘speelgroen Hogen’. Hij wil daarnaast ook zoveel mogelijk lokale contacten leggen want
alleen zo kom je te weten wat er leeft onder de mensen en kan je je beleid erop toespitsen. Het woord
‘lokaal’ heeft sinds corona enkel maar aan belang gewonnen en dat trekt zich door naar alles. Op die
manier kunnen we ook beter inschatten welke events eerder wel of niet ‘matchen’ in onze gemeente.
Sport is vandaag ook veel meer dan bij wijze van spreken enkel en alleen een sporthal. Sport kan ook
gelinkt worden aan o.a. een gezonde levensstijl, een gezond eetpatroon of het zich mentaal goed
voelen waarbij ‘buiten’ het nieuwe binnen is. Ook daar zijn we met de gemeente gericht op aan het
inspelen met o.a. de campagnes ‘Generatie Rookvrij’ en ’10.000 stappen’.
Uiteindelijk hoopt Kristof zoveel mogelijk mensen sportief te prikkelen en aan het bewegen te krijgen én
te houden. Zo kan het al helpen om de (klein)kinderen eens te voet of per fiets naar school te brengen
of je wagen al eens een eindje verderop te parkeren voor een kleine boodschap. De gedachte daarbij
moet zijn dat de tijd dat je beweegt of sport gewonnen tijd is in plaats van verloren tijd.
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De gemeente Geetbets kent jaarlijks een 80 à 90 overlijdens op haar grondgebied. In 2020 was dit
aantal iets groter en kenden we 100 overlijdens in Geetbets. Troost is meer dan ooit belangrijk, maar
troost krijgen en troost geven is zo anders dan voorheen. Het gewone leven is door het coronavirus
ontwricht en bepaalde gebruiken en rituelen zijn nu niet mogelijk. Veel mensen hebben het bijzonder
moeilijk om met deze situatie om te gaan.
Daarom besloot het gemeentebestuur van Geetbets om,
samen met het woonzorgcentrum Betze Rust en het Regionaal Landschap Zuid-Oost Hageland, werk te maken van
een groene en toegankelijke bezinningsruimte waar mensen die worstelen met het gemis, verlies en afscheid van
hun dierbaren, tot rust kunnen komen en troost, maar ook
hoop kunnen vinden in een rustgevende en ontspannende
omgeving. Ze vonden daarvoor de geschikte locatie achter het woonzorgcentrum, naast de wadi met zicht op het
mooie natuurgebied van de Getevallei.
Deze troostplek is voor iedereen toegankelijk, ook voor rolstoelgebruikers. Hier kunnen inwoners van onze gemeente
elk jaar opnieuw bloembollen planten als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht.
Ferm Geetbets heeft dan ook als eerste bloembollen aangeplant
in het bloemenperk. We hopen dat we zo deze zomer, wanneer de
bloemen hun kopjes naar de zon richten, onze dierbaren kunnen
herdenken en hopelijk ook de moeilijke periode die o.a. corona ons
bracht deels achter ons kunnen laten.
We hebben de technische uitvoering van deze mooie rust- en bezinningsplek begin 2021 kunnen realiseren in eigen beheer door de
medewerkers van onze gemeentelijke technische uitvoeringsdienst.
Het woonzorgcentrum voorzag een grote kei met daarop het zeer
mooie gedicht dat de titel "Ik mis je" mee kreeg. In het kader van
speelweefsel werd er ook een wiglo geplaatst waar kinderen in de vorm van boodschappen aan fleurige
lintjes hun verdriet of woorden van hoop kunnen achterlaten. Hetzelfde
kunnen ze ook in de vorm van beschreven, gekleurde stenen doen, door
deze naast de gedenksteen te plaatsen. De leerlingen van Hupsakee hebben de spits afgebeten door hun boodschappen en kleuren achter te laten
op de Troostplek.
De reuzenbank (zie foto op de voorpagina) werd ontworpen en geplaatst
door de VZW Alternatief, een regionaal sociaal economisch bedrijf. Op
deze reuzenbank kan je even uitrusten en genieten van het prachtige zicht
op de achtergelegen natuurgebied. De wiglo en reuzenbank zijn prachtige aanvullingen voor de troostplek maar ook voor het speelweefsel in
Geetbets. De totale kostprijs van deze groene troostplek bedroeg e 6500.
Deze kosten werden gedeeld door het woon-zorgcentrum Betze Rust en de gemeente Geetbets.
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Nieuws uit de gemeenteraad
Onlangs nam Erik Soors ontslag uit de gemeenteraad
waar hij wordt opgevolgd door Evelyne Fontaine. Evelyne
woont in Rummen en nam reeds in 2012 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen voor Open VLD en werd toen
OCMW-raadslid. In 2018 nam Evelyne opnieuw deel en
werd eerst lid van het Bijzonder Comité van de sociale
dienst en volgt nu dus Erik Soors op in de Gemeenteraad.
Evelyne zit ook al een achttal jaren in de raad van bestuur
van het Sociaal Verhuurkantoor Woonregio Tienen. Beroepshalve werkt ze als communicatieverantwoordelijke
voor het zorgbedrijf van de Stad Sint Truiden.
In het bijzonder sociaal comité wordt Evelyne opgevolgd door Tony Jacobs. Tony is gepensioneerd,
maar nog heel actief in heel wat verenigingen, alsook in de raad van bestuur bij Storzo en bij SVKWoonRegt. Hij is ook voorzitter van de lokale afdeling Open VLD Geetbets.
We wensen hen allebei heel veel succes in hun nieuwe functies.

Wees je bewust van de risico’s verbonden aan gelekte data gegevens
via je facebook profiel.
Ten gevolge van een grote facebookhack die al dateert van 2019, zijn de gegevens van miljoenen Belgen open te vinden op het internet. Gsm-nummers, facebook-id’s en soms zelfs
ook de mailadressen liggen er voor het oprapen.
Denk niet te snel “dit zijn gegevens die sowieso al openbaar en gekend zijn via mijn facebook account”.
Het gegeven dat naam, facebookprofiel d.m.v. het identieke nummer en telefoonnummer nu gelinkt
zijn met elkaar, maken ons kwetsbaar voor allerlei vormen van cybercriminaliteit zoals phishing en
WhatsApp scam.
We raden je aan om te controleren of jouw gegevens gelekt zijn. Dit kan je geheel veilig op de website
https://benikerbij.be. Wat kan je eraan doen? Bitter weinig helaas, als je gegevens gelekt zijn is dit onomkeerbaar. Maar doordat je je hiervan bewust bent, hopen we te voorkomen dat je een slachtoffer
wordt. Wijzig sowieso het wachtwoord van je facebook profiel. En we raden je ook aan om je vriendenlijst af te schermen.
Krijg je een verdacht WhatsApp-bericht. Heb je vragen bij een sms? Neem een screenshot en
stuur het door naar verdacht@safeonweb.be.
Online vind je ook heel veel informatie en filmpjes die je helpen een inzicht te krijgen in het fenomeen
van cybercriminaliteit:
https://www.febelfin.be/nl - thema fraude en veiligheid en via youtube – febelfin
https://www.safeonweb.be/nl en via youtube - safeonweb.be
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Hopelijk kunnen we deze zomer weer op reis vertrekken, maar om naar het buitenland te kunnen reizen,
heb je officiële identiteitsdocumenten nodig!
Hou dus de vervaldatum van je identiteitskaart in de gaten en vraag tijdig een nieuwe elektronische identiteitskaart aan !
Voor sommige landen is een reispaspoort noodzakelijk, al dan niet met een visum, en eventueel aangevuld met een inentingsbewijs.
Dikwijls eisen bepaalde vakantiebestemmingen dat het identiteitsbewijs van reizende buitenlanders nog
geldig is tot 6 maanden na terugkeer. Turkije is één van de favoriete bestemmingen waar dit vereist is.
Je kan deze inlichtingen ook verkrijgen bij je reisbureau, vliegtuigmaatschappij of bij de ambassade/
consulaat van het land. Ook heel wat ambassades beschikken over een website met gedetailleerde
reisinformatie.
Denk er tijdig aan, het zou immers spijtig zijn je reis te moeten uitstellen of annuleren omdat je identiteitsdocumenten niet in orde zijn.
Vergeet ook niet na te gaan wat de geldende coronamaatregelen zijn in het land van bestemming, en
wat de impact daarvan voor jou is.

Gaan de kinderen mee op vakantie? Vertrek niet zonder Kids-ID !
De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en
bevat alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto. Ook de namen van de ouders staan
erop. De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.
De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:
• geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het
kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart;
• verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon
met je identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat je een reispas nodig hebt.
Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind ondertussen 12 jaar geworden.
Als je een Kids-ID wil aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:
• je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
• je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

Let op! De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (witte achtergrond, neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten,
geen glimlach, hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór de lens.)
Kostprijs kids-id: € 11,50
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Reglement hondenlosloopweide
Met de lente in aantocht vestigen we graag nog even de aandacht op het gebruik van de hondenlosloopweide en de geldende regels daar.
Nu gebeurt het nog heel vaak dat er klachten zijn dat de hondenweide vol uitwerpselen ligt van
de honden, de eigenaars ruimen dit niet op. Ook zijn er al vernielingen gebeurd door vandalen,
dit is intussen ook hersteld door de technische dienst. Het is echter niet de bedoeling om daar
constant te controleren en op te ruimen, we vragen dan ook met aandrang dat iedereen zich aan
de regels houdt. Er is een algemeen politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) voor de gemeenten van de politiezone Hageland en er is nu ook een apart reglement
opgemaakt worden voor Geetbets.
De gebruikers van de hondenlosloopweide worden verwacht volgende regels na te leven:
Kijk eerst of er iemand aanwezig is op de weide, zo ja vraag dan of het mogelijk is om erbij te komen om zo mogelijke problemen te vermijden.
Honden aan de leiband bij het betreden en het verlaten van de weide.
Sluit steeds de poort bij het betreden en het verlaten van de weide.
Honden dragen verplicht een halsband of een gelijkaardig harnas zodat u uw hond op elk moment
bij zich kan nemen.
Het baasje heeft minimum 1 leeg poepzakje op zak.
Ruim hondenpoep op en deponeer het in de dichtstbijzijnde vuilbak aan de hondenweide.
Honden mogen geen beplanting beschadigen of kuilen graven.
U bent als begeleider zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hond(en) en voor eventuele schade aan derden of andere dieren.
Alle honden zijn toegelaten met uitzondering van:
• Honden die gewond zijn
• Honden die loops zijn
• Honden met een parasiet (kennelhoest/vlooien)
De veiligheid van de mens en dier primeert, u moet de
hondenweide onmiddellijk verlaten:
• Bij aanhoudend geblaf, agressief gedrag of bijten
• Op verzoek van politie of gemachtigde ambtenaar
De hondenloopweide is geen kinderspeeltuin.
Houd steeds rekening met de andere gebruikers.
Laat geen afval achter op of rond de weide.
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TERUGBLIK

Na de overstap naar een nieuw computerprogramma was het tijd voor enkele renovatiewerken in de
bib. Half maart werd gestart met een vochtbehandeling en daarna volgden de schilderwerken. Later dit
jaar komt ook nog de vloer aan bod. Ondertussen werkt het bibteam naarstig verder aan de herinrichting van de volwassenenafdeling.
Er werden ook heel wat boeken afgevoerd. Van zodra covid19 het toelaat om weer activiteiten te organiseren, zullen deze worden verkocht. Wij houden jullie op de hoogte via geetbets.bibliotheek.be. Op
deze website vind je ook onze nieuwe aanwinsten terug.

Opfrissingswerken BKO Rummen
Na de plaatsing van de container voor de uitbreiding van de BKO in Rummen werd er werk gemaakt van de inrichting ervan. Tegelijkertijd werden er ook schilderwerken uitgevoerd om de BKO
wat op te fleuren. En het resultaat mag er zijn !

Sluitingsdagen mei - juni 2021
Op zaterdag 1 mei zal de bibliotheek gesloten zijn. Alle gemeente- en OCMW-diensten zullen gesloten zijn op donderdag 13 mei (OLH-Hemelvaart), vrijdag 14 mei (brugdag), maandag 24 mei
(Pinkstermaandag) en vrijdag 11 juni (sportdag personeel). Sporthal De Warande is wel op 14 mei
en 11 juni ’s avonds open. De buitenschoolse kinderopvang is op 11 juni enkel voorschools open.
NIEUWS
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Renovatiewerken Bib



Vrije Tijd

(BE)LEVEN

Maak je (R)entree op het podium of atelier van Academie Haspengouw
Binnenkort mag het weer: spots aan, verf aan je vingers, instrument gestemd, tutu's aan. in de Academie Haspengouw kijken we al hoopvol een nieuw schooljaar tegemoet.

üJe comeback of debuut?

Maak je voor het eerst je entree als beeldend kunstenaar, danser, acteur of muzikant?
Of maak je (na een corona-dip) graag je rentree in je favoriete kunstvorm?
Vanaf 15 mei reserveer je jouw plekje voor je podium of atelier.
schrijf je in via www.mijnacademie.be/ahpodium of www.mijnacademie.be/ahbeeld.
Beeld, theater, dans of muziek? wedden dat jij je creatieve ei kwijt kan.

üwaarom nu al?

na een bewogen jaar vliegen we er hoopvol in. Maar uiteraard werken we
niet met overvolle klassen. wil je zeker zijn van jouw favoriete plekje? schrijf
je dan online in vanaf 15 mei!

üBenieuwd?

Op onze websites vind je info over de opleidingen, prijzen, leslocaties en uurroosters.
www.ahbeeld.be of www.ahpodium.be

en kom je graag de sfeer proeven?
Van deze activiteiten kan je de komende weken nog meegenieten:
• Tekeningenspeurtocht voor kinderen: www.ahbeeld.be/tekeningenspeurtocht
• Jaarexpo kinderen & jongeren: www.ahbeeld.be/jaarexpo
• Virtuele tour door de academie beeld: www.ahbeeld.be/virtuele-tour
• Digitale kijkweek en individuele proeﬂessen muziek, theater en dans (16-19/06):
www.ahpodium.be/kijkweek
• Afstudeerexamens 4.3 Podium (van 17-05 tot 28-05) www.ahpodium.be/ahpstreamt

10

❘

nieuws

❘

(Be)LeVen

❘

uiT in GeeTBeTs

❘

weLZiJn

❘

wOnen en weRKen


A

WELZIJN

In deze coronatijden hebben mensen vaak nood aan een luisterend oor. Er zijn heel wat websites
waar je een overzicht vindt van waar je terecht kan voor hulp op vlak van mentale of psychische
gezondheid :
• Overzicht van Vlaamse hulplijnen: https://zorgenvoormorgen.be/hulplijnen
• Zelfzorg: https://geluksdriehoek.be/
• Psychische problemen: https://www.tegek.be/
• Zelfzorg voor wie in de zorg werkt of mantelzorger is: https://www.dezorgsamen.be/
Op aanvraag van politie en brandweer herhalen we hier ook nog eens de noodnummers die iedereen
zou moeten kennen.
Noodnummer 112: brand, ongeval of levensbedreigende situatie
Dit nummer bel je in geval van brand of wanneer een ambulance nodig is. En dit overal in Europa.
Je belt 112 wanneer een gebouw, een bos of een voertuig in brand staat of wanneer je getuige bent
van een ernstig ongeval met gewonden of dodelijke slachtoffers. De operatoren die reageren wanneer
je een noodnummer belt, kunnen meteen de situatie inschatten en de juiste hulpdiensten ter plaatse
sturen.
Noodnummer 101: politie
Ben je getuige van een gevecht of een inbraak? Bel dan het nummer 101, dat is het nummer van de
politie. Er is een 101 noodcentrale in elke provincie. De operatoren zijn 24/7 beschikbaar en nemen
direct contact op met het dichtstbijzijnde politiebureau.
Het is belangrijk te weten dat 101 noodcentrales niet dezelfde zijn als 112 centrales. Wanneer je 112
belt terwijl je eigenlijk de hulp van de politie nodig hebt, zal je tijd verliezen aangezien de operatoren
van de 112 je oproep moeten doorschakelen. Dat verhoogt jouw wachttijd én die van andere belangrijke noodsituaties.
Weet dat één oproep op vier die behandeld wordt door een noodcentrale geen echte noodsituatie is.
Maak dus zeker geen misbruik van deze noodnummers, dit kan immers leiden tot gerechtelijke vervolgingen of boetes.
Andere noodnummers
• Het nummer 1722 is beschikbaar om hulp te vragen wanneer er geen levens op het spel staan.
Bijvoorbeeld tijdens een overstroming of een storm.
• Bij intoxicaties of bijvoorbeeld de inname van alcohol door een jong kind bel je het antigifcentrum op het nummer 070 245 245.
• Ben je het slachtoffer van inbraak of diefstal en werden je persoonlijke documenten gestolen?
Bel dan DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123 voor je Belgische identiteitsdocumenten
en CARD STOP op het nummer 070 344 344 voor je bank- en kredietkaarten. Zo kan je documenten en kaarten blokkeren en fraude tegengaan. Opgelet: als je je identiteitskaart of bankkaart blokkeert via deze manier kan die achteraf NIET opnieuw geactiveerd worden!
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Nuttige websites en telefoonnummers
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Om in de huidige context van het coronavirus uw veiligheid te garanderen, zijn de kantoren van de
FOD Financiën momenteel gesloten en worden er ook geen zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte georganiseerd. Maar de FOD Financiën laat je niet in de steek.
Je aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): eenvoudig en snel!
Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of je voorstel van vereenvoudigde aangifte is
beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei.
Hoe krijg je toegang tot je aangifte of je voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Ga naar MyMinfin.be en meld je aan:
• ofwel met itsme®
• ofwel met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer
Je krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte?
Je gegevens zijn juist en volledig? Je moet niets doen. Je zal automatisch je aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.
Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je moet ze corrigeren, ofwel via MyMinfin.be, ofwel via het
papieren antwoordformulier.
Meer informatie? Hulp nodig?
• Raadpleeg de website van de FOD Financiën (https://financien.belgium.be)
• Neem contact op met de medewerkers van de FOD Financiën op het nummer dat op je aangifte
vermeld wordt.
Ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox
Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox,
de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.
Activeer je eBox op doemaardigitaal.be ! Je krijgt dan een melding zodra er een nieuw document
beschikbaar is.

Iedereen 1000
Het hemelvaartweekend is naar goede traditie het weekend van de 1000 km voor Kom op
tegen Kanker. Net zoals in 2020 zal er in 2021 helaas geen volwaardige editie plaatsvinden.
Maar om ervoor te zorgen dat het broodnodige kankeronderzoek toch niet stilvalt, wordt de
1000 km voor Kom op tegen Kanker dit jaar vervangen door een coronaproof alternatief “Iedereen 1000”, een vierdaagse waarbij iedereen individueel of in zijn eigen bubbel kan fietsen
tussen 13 en 16 mei 2021. Hiervoor worden 8 fietslussen van elk 125 km uitgestippeld doorheen heel Vlaanderen.
Eén van deze lussen loopt ook gedeeltelijk door Geetbets, nl de fietslus Beringen - Tongeren
- Beringen. In Geetbets loopt het parcours langs de Hulsbeekstraat, de Borgloonstraat, de Kasteellaan, de Warande, de
Oppenstraat en de Heffelstraat. In deze straten zal normaal
ook nog signalisatie aangebracht worden.

i Meer info op https://www.de1000km.be/
nieuws
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Je belastingaangifte invullen? De FOD Financiën maakt het je gemakkelijk!


A

GEZONDHEID

WELZIJN

WEES NIET GEK, DOE DE TEKENCHECK!
Trek je wel eens de natuur in? Of werk je af en toe in de tuin? Ga je vaak wandelen of hebben je
kinderen buiten gespeeld? Controleer jezelf of je kinderen op een tekenbeet, want een beet van zo’n
klein beestje kan je ziek maken.
Met deze tips verklein je het risico om ziek te worden
van een tekenbeet:

✓ Controleer jezelf en anderen op tekenbeten elke keer nadat
je in de natuur bent geweest.

✓ Vind je een teek?
Verwijder hem dan rustig en in één beweging.

✓ Volg een maand lang de mogelijke symptomen op.
Ga naar je huisarts als je klachten (rode kring en/ of griepachtige symptomen) hebt na een tekenbeet.
Beter voorkomen dan genezen
Een tekenbeet vermijden als je in de natuur komt, is niet gemakkelijk. Je kan wel maatregelen nemen zodat er minder kans is
dat een teek je bijt.
Meer weten?
Surf naar www.tekenbeten.be.
Dit artikel is een publicatie van Logo Oost-Brabant

Het OCMW van Geetbets is op zoek naar enthousiaste vrijwillige chauffeurs
voor de Mindermobielencentrale !
Ben je graag op de baan? Heb je wat tijd vrij en wil je je graag inzetten
voor andere mensen? En je hebt een rijbewijs B, een eigen wagen en
een geldige verzekering? Dan ben jij diegene die wij zoeken!
De Mindermobielencentrale is een vervoersdienst voor oudere of zorgbehoevende mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen en ook geen
beroep kunnen doen op het openbaar vervoer. De MMC zorgt ervoor dat zij weer naar de dokter,
het ziekenhuis, familie, de kapper, de winkel kunnen.
Als vrijwilliger-chauffeur beslis je volledig zelf over de invulling van je vrijwilligerswerk. Jij beslist
steeds of je een traject wil uitvoeren en wanneer je je beschikbaar stelt voor de MMC.
Iedere chauffeur ontvangt een kilometervergoeding van e 0,34 per gereden kilometer en je bent
omnium verzekerd tijdens alle uitgevoerde trajecten voor de MMC. Je krijgt eveneens een wachtvergoeding.
je zin om ons team te vervoegen en je mede-inwoners te helpen? Bel dan naar Ann
i Heb
Stassart (011/58 65 79) of Griet Schyvens (011/58 65 00) . Zij geven je graag meer info!
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Rijd je te snel, dan krijg je rood!
Alerte omwonenden merkten op dat regelmatig bestuurders het rode verkeerslicht in de Ketelstraat in Rummen negeren, wat tot gevaarlijke toestanden kan leiden. Sporadische controles door
de lokale politie bevestigden deze meldingen en eind maart werden zeven roodrijders beboet.
Deze nieuwe verkeerslichten werden begin november 2020 geplaatst aan de schoolpoort te Rummen. Deze lichten kaderen in het project “veilige schoolomgevingen” en hebben een dubbele functie: enerzijds willen ze de schoolkinderen 's morgens en ’s avonds de kans geven veilig over te steken
en anderzijds willen ze de snelheid van het doorgaand verkeer beperken. Op de lichten staan slimme
camera's die de snelheid van de voertuigen meten op een afstand van ongeveer 200 meter. De maximum toegelaten snelheid in de Ketelstraat is 50 km/u en in de
schoolomgevingen slechts 30km/u. Indien de camera’s een
aankomend voertuig waarnemen dat sneller rijdt dan 50km/u
dan springen de lichten enkele seconden later op rood en
staat de snelle chauffeur voor het rode licht wat net tot extra
vertraging leidt. Indien men niet boven de maximum toegelaten snelheid rijdt, dan blijven de lichten groen. De politiezone
Hageland plant op verschillende tijdstippen nieuwe controles
op roodrijders.
Ook op snelheid wordt er regelmatig gecontroleerd in onze
gemeente. Tussen 9 februari en 1 april werden er tijdens 13
controles 2.745 wagens gecontroleerd waarbij 372 PV’s opgemaakt werden. De uitschieter was op 1 april 2021 (en dit is
geen aprilgrap) van iemand die tegen 167 km/u op de Kasteellaan reed waar een snelheid van 70km/u toegelaten is.
Een andere automobilist reed 103km/u in de Borgloonstraat
waar 50km/u toegelaten is. Het gaat om snelheidscontroles
zonder interceptie, de rijbewijzen worden niet onmiddellijk ingetrokken maar de (gepeperde) rekening volgt ongetwijfeld.

Project Tankslag gaat van start
In onze vorige editie hebben we het gehad over het project tankslag.
Vanaf 22 juni 2021 zal er duidelijkheid zijn over de firma/aannemer en de prijzen. Deze informatie zal dan ook beschikbaar zijn op de website
www.interleuven.be/tankslag
De gegevens van de inwoners die het interesseformulier reeds hebben ingevuld, worden doorgegeven
aan de firma/aannemer. Deze neemt zelf contact op
voor het maken van een offerte op maat. Je beslist
zelf of je wenst in te gaan op de offerte.
Indien je ook een offerte op maat wenst en je hebt
nog geen interesseformulier ingevuld, kan je dit doen
via https://extranet.interleuven.be/tankslag20-21
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MILIEU EN MOBILITEIT
Omgevingshandhaving

Het gemeentebestuur hecht in de komende jaren bijzonder belang aan omgevingshandhaving.
Om de (be)leefbaarheid van onze gemeente te kunnen bewaren en bewaken, is een actief beleid
rond de regels inzake ruimtelijke ordening en milieu noodzakelijk.
De gemeenteraad heeft pas het ‘Beleidsplan Omgevingshandhaving’ goedgekeurd. Dit beleidsplan
dient als leidraad zodat er efficiënt en doelmatig kan opgetreden worden.
Basisprioriteit is dat de bijzondere voorwaarden in een omgevingsvergunning steeds worden opgevolgd. De prioriteiten die in het beleidsplan staan opgesomd, zullen proactief gescreend en gecontroleerd worden. Maar dat betekent geenszins dat de overtredingen die niet-prioritair zijn, niet zullen
geconstateerd worden.
De controles gebeuren in samenwerking met Interleuven. Zij beschikken over gekwalificeerd personeel die als verbalisant ruimtelijke ordening en als toezichthouder milieu kunnen optreden. Zij staan
in nauw contact met zowel de politiediensten, de gemeentediensten als met de hogere overheid en
het parket.
Het beleidsplan Omgevingshandhaving kan je raadplegen op de website van de gemeente. Verder
zal je in de G'zet regelmatig een artikel over deze problematiek kunnen terugvinden die ingaat op de
regelgeving.
Heb je in de toekomst werken gepland, vergeet dan niet vooraf te informeren bij de dienst omgeving
of er een omgevingsvergunning vereist is.
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Enquête “Best wonen tussen zoet en zout”
De gemeente Geetbets lanceert in samenwerking met “Best wonen tussen zoet en zout” een enquête over wonen in Geetbets voor zestigplussers.
Als gemeente willen we graag weten hoe jij denkt over wonen en je woning in Geetbets.
Is je woning te groot geworden? Is het E-peil van je woning in orde? Is je woning oud maar in orde?
Is je woning aangepast aan toekomstige noden? Is je woning recent maar wordt de tuin te groot?
Wat vind je van de woonomgeving: woon je leuk, rustig, ver weg? Hoe wil je in de toekomst wonen?
Kan je alles nog bereiken vanuit je woning? Ken je het wooninfopunt? Zijn er woonwensen die de
gemeente kan aanpakken?
Als wij weten wat je wensen zijn, dan kan de gemeente voor haar inwoners aangepaste
woonacties maken.
Daarom deze en andere vragen over je woning en wonen in Geetbets. Je vindt ze terug in een
vragenlijst die met eenvoudig aankruisen in te vullen is. De lijst is volledig anoniem. Je mag je persoonsgegevens invullen, maar dat moet niet. Als je kans wil maken op een stappenteller wel even je
gegevens invullen.
Alle zestigplussers krijgen in mei deze vragenlijst met de post toegestuurd. Je kan ze ook online invullen op de gemeentelijke website. De enquête wordt afgesloten eind juni.
We zijn benieuwd naar jullie reacties, achteraf worden de resultaten ervan aan iedereen bekend
gemaakt.
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MILIEU EN MOBILITEIT
Bloemenpracht in het "Hallerbos van Oost-Brabant"
Op zoek naar voorjaarsbloeiers in het mysterieuze Warandebos

Het Warandebos in Rummen is zonder twijfel een verborgen parel in onze gemeente. Op 11 augustus 1365 werd hier de loop van de geschiedenis van onze streken bepaald. Negen jaar eerder was de
ambitieuze Arnold van Rummen begonnen met het bouwen
van een imposante waterburcht. Hoge torens, een ringmuur
en maar liefst drie cirkelvormige grachten moesten het graafschap Loon beschermen tegen de troepen van de prins-bisschop van Luik.
Helaas, ondanks Arnolds verbetenheid, zijn sterke burcht én
het buskruit dat hij – wellicht als eerste in de Lage Landen – ter
beschikking had en kwistig gebruikte in de strijd, werd negen
weken later het graafschap Loon ingelijfd bij het prinsbisdom
Luik. De burcht werd vernield en brandde af.
Het verhaal van Arnold en het einde van het graafschap Loon
liggen vandaag begraven onder een prachtig bos, dat ontstaan is
op de ruïnes Arnolds burcht. De contouren van de grachten rond
de burcht kan je nog zien. Het kleine bosje heeft een prachtig
reliëf en omdat het zo oud is, groeien en bloeien er in het voorjaar pareltjes zoals de bosanemoon, kleine maagdenpalm, slanke
sleutelbloem, muskuskruid, éénbes, gevlekte aronskelk, en speciale soorten zoals de grote keverorchis en vogelmelk. Naast het
wandelpad staan heel wat meerstammige bomen (es en esdoorn)
van respectabele leeftijd. Ook sommige populieren zijn echte kanjers. In de oude grachten staan de bomen meestal in het water
(een 'elzenbroekbos') en als je tijdens het wandelen goed naar de
bodem kijkt, ontwaar je de niervormige slaapplekken van reeën...
Samen met de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
Zuid-Hageland en Regionaal Landschap Zuid-Hageland werkt
de gemeente de komende jaren aan een beheerplan voor het bos, dat zowel de unieke natuur- als de
mysterieuze erfgoedwaarden in ere herstelt. De komende jaren organiseren de partners wandelingen
en educatieve activiteiten om het verhaal van Arnold van Rummen opnieuw tot leven te wekken én
de natuurpracht van het Warandebos nog meer te doen schitteren.
Ontdek het Warandebos nu al op het wandelnetwerk Getevallei ter hoogte van knooppunt 419, nabij
het centrum van Rummen.

i Wil je meer weten over de burcht van Rummen? Bekende Betsenaar Guy Leus schreef erover
in zijn boek over de geschiedenis van Geetbets, ‘Ver-gelijk’. Voor meer informatie over het
Europese plattelandsproject ‘Wonderlijk Warandebos’, kan je terecht bij info@rlzh.be.
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