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VOORWOORD

Beste inwoners,
We zijn aan het einde gekomen van het jaar 2021, een zeer bewogen jaar dat we niet snel zullen vergeten. Net als
in 2020 domineerde ook nu het coronavirus het dagelijkse nieuws. De coronacijfers in Geetbets kleurden de ene
maand groen maar al even snel de andere maand donkerrood, ondanks alle nationale en lokale maatregelen.
Het vaccinatiecentrum in Landen en Tienen kon rekenen op zeer veel vrijwilligers die elke dag weer paraat stonden en vandaag nog steeds klaar staan om alle burgers van de regio de weg te wijzen, te ondersteunen, gerust
te stellen en te verzorgen. Een oprecht dankjewel aan al deze vrijwilligers. Jullie leveren schitterend werk, elke dag
weer opnieuw. Ook onze eigen OCMW-medewerkers zorgen samen met onze liaisonarts Dr. Coppin en de Eerste
Lijnszone voor een gewaardeerd, ondersteunend aanbod binnen de lokale contact tracing.
De coronacrisis zorgde wereldwijd voor 270 miljoen besmettingen en intussen meer dan 5 miljoen doden. België
deelde ook in de klappen met 1,9 miljoen besmettingen en meer dan 27.500 overlijdens. Zelfs een kleine gemeente
als Geetbets met 6140 inwoners, kende 800 besmettingen. En ook in onze gemeente hebben sommigen onder
ons jammer genoeg afscheid moeten nemen van vrienden, kennissen of familieleden.
De pandemie vergde van al onze burgers heel wat aandacht, veranderingen, discipline, nieuwe regels, steeds
veranderende regels, nieuwe gewoonten. Dit zorgde even vaak voor frustratie en pijn maar ook voor appreciatie
van nieuwe dingen of oude, bekende en kleine dingen. Wat ons opviel in Geetbets, was de bereidheid van vele
vrijwilligers om mee te zorgen voor anderen, aandacht te hebben voor buren of mindervalide en minder mobiele
mensen. Men ging boodschappen doen voor hen, deed aan maaltijdbedeling of bood hen simpel een luisterend
oor in tijden van afzondering en eenzaamheid.
Einde juni en begin juli kregen we meer dan ons deel van de overvloedige regenval. Huizen en straten liepen onder
water en al onze invalswegen in Grazen, Rummen en Geetbets waren op een bepaald moment zelfs tijdelijk onberijdbaar. Maar ook hier konden de gemeentelijke diensten weer rekenen op de steun en hulp van heel wat vrijwilligers die zich spontaan aanboden voor het maken van extra zandzakken en de verdeling van deze zandzakken
bij de burgers. Nogmaals dank aan allen die hier steun boden.
Maar ondanks de pandemie en het noodweer, werden er, waar mogelijk en rekening houdend met de geldende
maatregelen, ook heel wat activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Meer dan 100 kandidaten gingen de online strijd aan voor de Homo Betsalis prijs. Via WiFi4EU kregen 6 openbare plaatsen in Geetbets een gratis wifi-hotspot. Afscheid nemend schepen Erik Soors kon begin dit jaar nog de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang realiseren. Nadia Najem nam van hem de fakkel over begin 2021. De hondenweide werd uitgebreid en de Bib
werd in een nieuw jasje gestoken. Achter het woon- en zorgcentrum kunnen mensen rust, troost, ontspanning en
hoop vinden aan de nieuwe troostplek, waaraan onlangs een troostwandeling gekoppeld werd. Inwoners van
Geetbets en de Ecowerfregio mochten zich sorteerkampioenen van Vlaanderen noemen. Met een jaar onderbreking konden we terug kermissen organiseren en bijhorende kermiskoersen. De 3 nieuwe audiowandelingen
rond het Warandebos, het Bokkerijderspad en Aronsthoek worden provinciaal en ver daarbuiten gesmaakt. Ook
konden we dankzij de gezondheidswandelingen in grote getallen gezond, gezellig en sportief genieten van ons
mooie dorp aan de Gete. In de loop van het jaar mochten we nieuwe raadsleden Evelyne Fontaine, Katrien Weckx,
Tony Jacobs en Marcel Andries verwelkomen. Zij zullen ook de volgende maanden mee hun schouders zetten onder de nieuwe uitdagingen voor 2022.
Beste inwoners, ik wil jullie allemaal danken voor jullie inzet, hulp, geduld
en begrip de voorbije, soms zeer moeilijke periode.
Ik wens jullie allen een goede en gezonde start van het nieuwe jaar 2022.

Burgemeester
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Het ministerieel besluit van 15 maart 2019, gewijzigd door het ministerieel besluit van 28 oktober 2019, legt de tarieven vast die vanaf 1 januari 2020 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 2020 worden, op 1 januari van elk jaar, de bedragen van deze vergoedingen automatisch herzien
op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex.
Vanaf 1 januari 2022 zullen de tarieven de volgende zijn:

Product 						 federale
							
bijdrage

gemeentelijke
bijdrage

totaal
inwoner

Normale procedure
Eid Belgen						

16,7€		

5,8€

22,5€

Verblijfsdocument Europeaan (EU, EU+ kaart)		

16,7€		

5,8€

22,5€

Verblijfsdocument derdelander (A, B, H, F, F+, K, L kaart)

17,2€		

5,8€

23€

Eid voor Belgische kinderen < 12 jaar			

6,7€		

4,9€

11,6€

Eid Belgen, en verblijfsdocumenten vreemdelingen 		

101,9€		

20,7€

122,6€

Eid voor Belgische kinderen < 12 jaar			

91,9€		

17,8€

109,7€

Eid Belgen 						

134,1€		

20,7€

154,8€

Eid voor Belgische kinderen < 12 jaar			

124,4€

17,8€

142,2€

Spoedprocedure (levering D+ 1 op de gemeente)

Spoedprocedure (levering D+1 te Brussel)

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 2019 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 2022 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.
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

Poëzieweek 27 januari - 2 februari
Thema: ‘Natuur’
Het voorbije jaar hebben we met zijn allen opnieuw de natuur ontdekt. Niet zozeer de ver-weg-natuur of de hoge-bergen-natuur, maar wel de vergeet-me-nietjes-natuur, de wandel-je-mee-natuur, de hoeveel-vlinders-tel-jij-injouw-tuin-natuur, de laten-we-samen-over-een-beekje-springen-natuur. We hebben het avontuur in onze achtertuin herontdekt, de schoonheid van onze beken en bossen, vogels die we gisteren niet hoorden, eekhoorns die we
niet meer zagen. We werden weer verliefd op onze vierkante meter tuin, de geraniums op ons balkon.
Tijdens deze Poëzieweek laten we ons verrassen door lieveheersbeestjeswoorden,
door slingerplantzinnen en varenverzen. We fluisteren gedichten om de dieren te
verwarmen in hun winterslaap, we laten onze woorden waaien in de wind. We
geven taal aan wat we belangrijk vinden en willen bewaren. We zingen luid over
een groene toekomst, vol bloesemingen en overvloed.

Jeugdboekenmaand 2022 1-31 maart 2022
In maart 2022 is het thema voor Jeugdboekenmaand 'Helden en schurken'. We hebben het over dappere helden
en bange helden, superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden met wapens en helden met woorden. Maar
één ding staat vast: zonder held geen verhaal. En wat is een held zonder schurk? Zonder vijand, zonder pestkop,
zonder spoken in zijn hoofd? Verhalen hebben hun helden en schurken nodig. En mensen hebben hun verhalen
nodig.

Voorleesweek in de bib
Naar aanleiding van de voorleesweek die liep van 20 tot 28 november werd het startschot in de bib van Geetbets gegeven op 17 november. Van 14u30 tot 16u30 werd er een voorleessessie georganiseerd i.s.m. het huis
van het Kind. In totaal waren er 17 luisterende kindjes. Een zeer geslaagde namiddag!
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Op 11 november 2021 werden traditiegetrouw bloemen neergelegd aan de verschillende monumenten in onze
gemeente, vond er een Te deum plaats en herdachten we zo in eerste instantie de Wapenstilstand van 11 november
1918, de slachtoffers van beide Wereldoorlogen en van die vele andere conflicten overal in de wereld. Maar dit jaar
was 11 november ook een dag om even stil te staan met een nieuwe vorm van wereldwijd leed, waar we allemaal
mee geconfronteerd werden de laatste 2 jaren, Covid-19.
Wapenstilstand en ook deze pandemie nodigt ons uit om het hokjesdenken te doorbreken, om de droom van een
betere wereld en welzijn voor iedereen levendig te houden. We mogen nooit vergeten waartoe onrechtvaardigheid
en vooroordelen kunnen leiden. Zolang jonge en oudere mensen de juiste lessen leren uit de geschiedenis van een
oorlog of pandemie, hebben soldaten niet voor niets gevochten, zijn mensen niet voor niets gestorven.

Heraanplanting Dornbos in de omgeving van de kasteelhoeve Terlenen
Natuurpunt Gete-Velpe startte zondag 5 december met de heraanplanting van het verdwenen Dornbos in de buurt van het kasteel
van Terlenen. Onder andere haagbeuk, zoete kers, winterlinde en
zomereik werden er aangeplant. Natuurpunt heeft de ambitie om
meer dan 10 ha extra bos te realiseren rond deze locatie. Bedrijven
en klanten van de inzamelactie “recycleren voor Natuurpunt” kwamen mee de handen uit de mouwen steken samen met heel wat
vrijwilligers, ouders, kinderen en leden van de gemeenteraad om de
vele boompjes en struiken aan te planten. Het Dornbos zal samen
met de aanpalende projecten in Geetbets een van de grootste bosprojecten vormen in de regio en zal in de
toekomst deel uitmaken van een mooie en groene wandelcorridor die zo de provincies Vlaams-Brabant en
Limburg met elkaar verbindt.

Eerste editie heropfrissing wegcode voor 65-plussers
was een groot succes
Op 8 november organiseerde politiezone Hageland een eerste cursus opfrissing van de wegcode voor 65-plussers. Dat was een groot succes!
Ook de tweede editie die gepland stond voor 29 november was in een mum
van tijd volzet, maar daar stak corona helaas stokken in de wielen. We hopen
in 2022 een nieuwe editie te organiseren
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Geetbets haakt mee in op grote beweegcampagne : “Elke stap telt!”
Eén van dé items die extra aan belang heeft gewonnen tijdens deze pandemie is de noodzaak aan BEWEGING.
Het is dus logisch dat Geetbets mee inhaakt op de 4 jaar durende beweegcampagne "10.000 stappen".
In een eerste fase brachten we enkele ludieke signalisaties aan in het straatbeeld. Niet zozeer om meteen aan te
zetten tot sporten maar wel om te benadrukken dat kleine aanpassingen in ons dagelijks beweegpatroon al een
boost kunnen geven.
We denken hierbij aan een dagelijkse ochtendwandeling van 10 minuutjes, de wagen eens niet voor de deur willen
parkeren of een telefoontje al wandelend doen in plaats van op een stoel.
In de loop van 2022 koppelen we hier verdere beweegactiviteiten aan vast. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.
Samen voor een betere gezondheid in het nieuwe jaar.
Letterlijk elke stap telt!

Troostpad
In onze vorige editie hadden we het al over het pas aangelegde
troostpad en de bewegwijzering is ondertussen helemaal klaar. De
troostplek achter het WZC Betze Rust bestond reeds langer en daar
heeft logo Oost-Brabant in samenwerking met Ferm een korte wandeling aan gekoppeld voor mensen die al wandelend troost willen
vinden. Want bewegen helpt je fysiek én mentaal. Langsheen de compacte maar mooie route kan je stoppen bij mooie plekken met tips om
troost te vinden alsook om troost te bieden.
• Afstand : +/- 1,5 km
• Start/einde : Tuin woonzorgcentrum “Betze Rust”,
aan de “troostplek” (Dorpsstraat 1a)
• Aard : 60% veldweg/wandelpad (onverhard)
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Tournée Minérale blaast in februari zes kaarsjes uit! De campagne van De Druglijn roept iedereen op om in februari 2022, voor het eerst of opnieuw, een maand geen alcohol te drinken.
Bij de editie van 2022 ligt de focus van de campagne op je vrij voelen met Tournée Minérale: vrij van een kater
met een verloren dag tot gevolg, vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens de rest van het jaar op een
doordachte manier zelf te bepalen wanneer je wel of niet een glas drinkt.
Ook de keuzevrijheid tijdens de maand zonder alcohol is
verzekerd, dankzij het grote aanbod aan alcoholvrije
dranken in de supermarkten én in de horeca. Zo zijn er
opnieuw heel wat Minérale bars die inzetten op een goed
alcoholvrij aanbod. Je ontdekt ze allemaal op de website.
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2022 geen
alcohol. Want ook zonder kan je je perfect amuseren.
Meer info vind je op www.tourneeminerale.be.

De online kanalen van de dienst Vrije Tijd
In het verleden werkten we met 2 aparte social media accounts op de dienst Vrije Tijd. Enerzijds een account
vanuit jeugd en cultuur, anderzijds één vanuit de sportdienst. Vanaf nu zijn die verenigd onder één noemer
“Vrije Tijd Geetbets”, zowel op Facebook als op Instagram. Eenvoudiger, duidelijker en handiger.
Moest je ons via deze weg nog niet volgen, kom ons dan zeker eens opzoeken :
www.facebook.com/dienstvrijetijdgeetbets
www.instagram.com/vrijetijd_geetbets
Wist je trouwens dat we op de dienst Vrije Tijd een compacte aparte webstek hebben met een verzameling
van allerlei items voor kinderen en jongeren? Een overzichtelijk geheel dat tijdens corona in allerijl is uitgewerkt
met extra speeltips en inspiratie voor binnen en buiten, infobrochure scholen, onze audiowandelingen, etc.
Check it out : www.jeugd-geetbets.be
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In de steeds sneller evoluerende digitale wereld loeren overal gevaren om de hoek om de gebruiker op een of
andere manier geld af te troggelen.
Zo is het reeds gekende phishing fenomeen: een wijdverspreide vorm van online oplichting waarbij cybercriminelen via e-mails, websites of berichten je identiteits-, account- of bankgegevens proberen te bemachtigen. Wie surft op het internet, beseft
wel dat niet elk bericht te vertrouwen is. Vaak is het heel duidelijk dat het om malafide
berichten gaat. Dat zie je dan bijvoorbeeld aan het slechte taalgebruik, de slordige
opmaak, de boodschap zelf. Maar cybercriminelen worden helaas steeds beter in
hun vak. Hun phishingberichten zijn vaak heel professioneel en zo waarheidsgetrouw
dat ze toch nog veel slachtoffers maken. Ze beperken zich niet langer tot e-mails,
maar sturen ook berichten via sociale media, whatsapp, sms…
Kijk dus goed uit als je een verdacht bericht krijgt en geef nooit wachtwoorden, codes van je bankkaart of persoonlijke gegevens door in een e-mail, telefoongesprek, sms’je of op social media. Blijf alert, leer phishing beter te
herkennen en stuur verdachte berichten door naar verdacht@safeonweb.be
Een ander, nieuwer fenomeen is dropshipping, waarbij producten online verkocht worden zonder dat de webwinkel de producten zelf op voorraad
heeft. Een dropshipping website zal je bestelling aannemen en vervolgens
plaatsen bij de producent van het product dat je wilt kopen. De producent
stuurt het dan rechtstreeks naar jou op. Voor kleine of beginnende webwinkels
kan deze aanpak aantrekkelijk zijn, omdat de kosten van het zakendoen tot
een minimum worden beperkt.
Het is normaal dat deze webwinkels een marge nemen op de prijs van het product dat ze verkopen, maar over
het algemeen mag die niet te hoog zijn. In wezen betaal je dus extra enkel omdat de webwinkel mooi oogt en
je eigen taal gebruikt. Maar er zijn ook andere dropshippers. Soms is het relatief onschuldig: misschien neemt de
levering meer tijd in beslag dan aanvankelijk gemeld, misschien is de prijs hoger dan hij zou moeten zijn omdat
de dropshipper een onethische marge heeft aangerekend. Dit is niet illegaal, maar je kan het beter vermijden.
Soms is de hele website een scam en bestaat er geen enkele intentie om het gevraagde product ooit te leveren. Dit
is natuurlijk gewoon een vorm van diefstal.
Hoe kan je een dropshipping webwinkel herkennen ? Het zijn in wezen
kleine webwinkels, over het algemeen
onbekend en met een mooi design
om de koper gerust te stellen. Maar als
de aanbiedingen te mooi lijken om
waar te zijn, is dat waarschijnlijk ook
zo. Als je de website niet vertrouwt, probeer dan eerst en vooral te kijken of er
recensies over de website bestaan, dat kan al een goed idee geven van de betrouwbaarheid van de site.
Heb je al eens bij een dropshipping-website besteld en had je problemen? Bijvoorbeeld omdat je product nooit is
aangekomen, of de leveringskosten te hoog waren, of er verzendingskosten waren die je niet had verwacht? Dan
kan je altijd contact opnemen met de FOD Economie via https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom
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HUURDERSBOND VLAAMS-BRABANT
Kan de verhuurder je zo maar uit je huurwoning zetten ? Welke kosten en lasten mag de verhuurder je aanrekenen ? Of
wat doe je als er een probleem is met je huurwoning ?
Elk huurprobleem is anders en geen twee huurcontracten zijn hetzelfde. Voor informatie omtrent huren en verhuren en
voor advies op maat kan je terecht bij de Huurdersbond. Het OCMW van Geetbets heeft al jaren een samenwerkingsakkoord met de Huurdersbond Vlaams-Brabant. Aarzel dus niet om hen te contacteren !
Het is wel belangrijk om te weten dat huurcontracten die voor of na 1 januari 2019 zijn afgesloten onder een andere
regelgeving vallen. Huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2019 vallen onder toepassing van het Vlaams Woninghuurdecreet, terwijl oudere huurovereenkomsten nog onder de federale Woninghuurwet vallen. Voor mondelinge
huurcontracten en onderhuurcontracten is er een specifieke regeling. Kijk dus zeker na wanneer je contract ondertekend is om de juiste informatie van de Huurdersbond te bekomen !
De Huurdersbond Vlaams-Brabant heeft verschillende kantoren o.a.gelegen in Diest, Aarschot, Tienen en Leuven. Je
kan er na afspraak terecht, zij zijn bereikbaar van maandag tot donderdag op 016/25.05.14 (van 10u tot 12u) of je kan
mailen naar info-vlbr@huurdersbond.be. Kijk zeker ook eens op www.huurdersbond.be, daar vind je ook een rubriek
met veelgestelde vragen waar je misschien al een antwoord vindt op je vraag.

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
Het VAPH voorziet budgetten en tegemoetkomingen voor personen met een handicap om hun zorg
en ondersteuning op maat te financieren. Het VAPH zet in op autonomie en levenskwaliteit en bekijkt
daarom elke aanvraag apart.
Zo kan je bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen voor de aanpassing van je woning, voor de aankoop van een brailleleesregel, voor het inschakelen van een tolk voor doven en slechthorenden enz. Je kan ook een
beroep doen op rechtstreekse hulp of ondersteuning, bijvoorbeeld begeleiding, dagopvang, verblijf…
Als je graag een aanvraag wil doen voor aangepaste hulpmiddelen of eventueel een financiële ondersteuning, bel dan
de VAPH-lijn 02/249.30.00 of surf naar www.vaph.be.

EEN GEZONDE MOND VOOR IEDEREEN
Een gezonde mond vormt niet alleen de basis van een mooie glimlach, het is ook een belangrijke voorwaarde om fysiek én mentaal mee te kunnen in onze maatschappij. Mondzorg is geen luxe! Maar wanneer je in kansarmoede leeft is het niet evident om daar geld aan te besteden.
Het Vlaams Instituut Mondgezondheid maakte een website met heldere informatie over tandzorg en
met tools waarmee je aan de slag kan. Zo kan je misschien in aanmerking komen voor de verhoogde
tegemoetkoming. Als je daar recht op hebt, dan valt het grootste deel van de remgelden weg en kan de tandarts mogelijk de regel derde-betaler toepassen. Lees meer op de website https://gezondemond.be/personen-in-kansarmoede
of bevraag je bij je mutualiteit of het OCMW.

PSYCHEWIJZER
De portaalsite www.psychewijzer.be is een overzichtelijke website voor zowel inwoners
van de provincie Vlaams-Brabant als voor professionelen werkzaam op de eerste lijn
(huisarts, verpleegkundigen, gezinshulpen). Vooral voor de sector van de geestelijke gezondheidszorg is deze site zeker een aanrader. De juiste hulp krijgen op de juiste plaats, op het juiste moment en door
de juiste persoon. Dat is de betrachting van deze website. De site biedt namelijk een handig overzicht van de bestaande
dienst- en hulpverleningsvormen binnen de geestelijke gezondheidzorg waar je voor jezelf of voor iemand anders hulp
kan zoeken.
Iedereen kan terecht op deze site. Naargelang de doelgroep waartoe je behoort (kinderen en jongeren <18 / volwassenen /ouderen 65+) vind je een diverse problematieken bv ADHD, verslaving, eetstoornissen, internering,… Vooral in deze
moeilijke tijd kan deze site een heel nuttig instrument zijn. Want zowel voor jongeren als volwassenen is er een aparte
rubriek voorzien speciaal gericht op geestelijke gezondheidszorg in tijden van COVID-19.
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Ken je “ ’t Opstapje” al ?

Deze sociale tweedehandswinkel is zowel gevestigd in Zelem als in Sint-Lambrechts-Herk.
Het team van ’t Opstapje bestaat geheel uit vrijwilligers en iedereen is er welkom om een kijkje te komen nemen,
voor een babbel, een koffie, …. Want ’t Opstapje is ook een ontmoetingsplaats waar mensen op een laagdrempelige manier elkaar kunnen ontmoeten en goed kunnen doen voor elkaar.
Goederen zoals kleding, huisraad, speelgoed, prullaria, schoolbenodigdheden, babyspullen enz. die je zelf niet
meer gebruikt, kan je doneren op voorwaarde dat deze in propere, complete en nog bruikbare staat zijn. Goederen binnenbrengen kan steeds tijdens de openingsuren.
In Zelem is ’t Opstapje open op zondag van 12u tot 17u, in Sint-Lambrechts-Herk kan je terecht op dinsdag en zaterdag, telkens van 12u tot 17u.

Graag meer informatie ?
’t Opstapje Zelem, Stationsstraat 27 3545 Zelem, tel : 013/37 05 24
’t Opstapje Sint-Lambrechts-Herk, St-Truidersteenweg 526, 3500 Sint-Lambrechts-Herk, 011/38 58 54.
Je kan ook een mailtje sturen naar welzijnsschakelhalen@hotmail.com
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Solidariteit, delen en hergebruiken. Daar gaat het om bij vzw ’t Opstapje.

WELZIJN
AUXILIA VZW zoekt enthousiaste begeleiders
WELZIJN

Eén uur leerhulp per week kan een verschil maken!
Wij zoeken in Geetbets en omgeving:
Vrijwilligers om wekelijks 1 uur individueel begeleiding te geven bij het huiswerk of de studie
van kinderen, jongeren en volwassenen die sociaal, financieel of cultureel minder kansen hebben.
Ervaring of pedagogisch diploma is niet nodig.
Enthousiasme in het vrijwilligerswerk en geloof in de leerling zijn de uitgangspunten.
Meestal gaat het om leervragen zoals:
lezen, schrijven, rekenen,…in de basisschool, talen: vooral Nederlands aan anderstaligen, Frans, Engels,
wiskunde, economie en wetenschappelijke vakken, basis computergebruik in de secundaire school.
Interesse?
Contacteer: hageland@auxilia-vlaanderen.be - Eliane Vansieleghem, 0479 93 45 71
www.auxilia-vlaanderen.be

YAR Vlaanderen zoekt coaches

Als je op deze vragen ‘ja’ geantwoord hebt,
is vrijwilliger worden bij YAR Vlaanderen
misschien de uitdaging voor jou!
YAR Vlaanderen richt zijn aanbod op jongeren van 15 tot 21 jaar
met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen. Het betreft veelal, maar niet uitsluitend, jongeren met
een dossier bij de jeugdrechtbank. YAR biedt deze jongeren
een kans om hun leven terug op de sporen te krijgen.
Centraal hierin staan twee programma’s: YAR Coaching en
YAR Wonen. Deze programma’s laten jongeren ervaren dat
zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken. Niemand anders. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste
stap is om hun leven of woonsituatie zelf in handen te nemen.
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Einde proefproject: Slimme mobiliteit als hoeksteen van levendige dorpskernen
In onze vorige editie hadden we het over het proefproject rond slimme mobiliteit in de dorpskern van Geetbets.
Dit proeftraject om het doorgaand verkeer en vooral het zwaar vrachtverkeer uit de dorpskern te weren om zo
op termijn een veiligere schoolomgeving en dorpskern te creëren, werd uitgewerkt samen met het Vlaams-Brabants Steunpunt e-government VERA, de provincie Vlaams-Brabant, VLAIO, Yunex en de gemeente Geetbets.
Het liep van begin september tot half december. De camera’s, de interactieve borden en de rode en gele knipperlichten zijn intussen verdwenen uit het straatbeeld. Maar de voorrangsregeling en het snelheidsregime van
30 km/u blijven wel verder van kracht in de dorpskern van Geetbets.
De Vlaamse stuurgroep heeft samen met alle partners gedurende een drietal maanden vanuit de praktijk dit
project geëvalueerd en ook op bepaalde vlakken bijgestuurd. We kregen van inwoners en passanten ook al
heel wat feedback o.a. over de plaatsing van de stopstreep, de timing, de locatie van de camera’s… Deze informatie werd ook mee opgenomen in de stuurgroep voor de tussentijdse en eindevaluatie.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen vandaag:
 Het aantal bezoekers of passanten in de dorpskern is niet geminderd ten opzichte van de periode
voor het project. Wekelijks komen er nog ongeveer 15.000 bezoekers in onze dorpskern. Vrijdagen en
zaterdagen zijn de drukste dagen met ongeveer 2.400 tot 2.600 bezoekers per dag in onze kleine
dorpskern, wat toch zeer veel is.
 Het aantal "onnodige bezoekers" of de bezoekers die geen tussenstop in de dorpskern maken (en
dus gewoon doorgaand verkeer is dat eigenlijk de omleidingsweg zou moeten volgen) is wel licht gedaald sinds begin september maar is toch nog groot, gemiddeld nog steeds zo een 20 tot 25% van
de voertuigen in de dorpskern (400 tot 500 wagens sluipverkeer). Bij de start van het proefproject was
dat 30%.
 Wat wel opvallend is, is het feit dat de gemiddelde snelheid van het doorgaand verkeer zich situeert
rond de 40 km/u. Wat een hele verbetering is t.o.v. vroeger waar we vaak de bemerking kregen dat er
hard gereden werd in de dorpskern, de schoolomgeving en de drukke handelskern. Omwonenden bevestigen ons ook dat ze zelf wel merken dat er minder hard gereden wordt.
 Een veel gehoorde klacht van chauffeurs was dat het frustrerend is dat ze onterecht gestraft worden
met een rood licht gedurende 30 seconden door een chauffeur voor hen of achter hen die te snel rijdt
of sluipverkeer is. En dat was zeker en vast een terechte opmerking. In dit proeftraject hebben we het
doorgaand verkeer niet geverbaliseerd, maar wilden we met de 30 seconden straftijd met rood licht
vooral sensibiliseren. Dit straffen door sociale controle werkt niet echt.
Als voorlopige conclusie willen we al aanhalen dat het proefproject zeker en vast wel bepaalde voordelen heeft zoals de lagere gemiddelde snelheid van het doorgaand verkeer. Maar het zuivere doorgaand
verkeer volledig uit de dorpskern houden, lukt momenteel nog niet op deze manier.
Technisch waren er ook heel wat mankementen en onvolmaaktheden aan dit systeem. Het rode knipperlicht gevolgd door een gele knipperlicht zorgt soms voor verwarring want bij geel knipperlicht gelden de
gewone voorrangsregels nog steeds. En het onterecht gestraft worden door anderen, lokt vaak frustraties
en kritiek uit. Het proefproject zal zeker en vast nog moeten bijgestuurd worden zowel technisch als conceptueel indien men dit verder wil uitrollen. Geetbets kreeg de mogelijkheid van Vlaanderen om dit uit te
testen, of we het al dan niet verder zetten onder een gewijzigde vorm of concept zal de volgende maanden
moeten beslist worden door het bestuur.
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VACATURES
De gemeente Geetbets werft aan voor onmiddellijke indiensttreding:
voor onmiddellijke indiensttreding:
Verantwoordelijke kinderopvang (M/V), B1 - B3
Het betreft een tweeledige functie waarbij je enerzijds instaat voor de coördinatie van de buitenschoolse opvang
(60%) en anderzijds mee bijdraagt aan de realisatie van het vrijetijdsbeleid en –aanbod (40%). De huidige functiebeschrijving is nog geënt op enkel de functie van verantwoordelijke kinderopvang. De kandidaat dient er zich echter
goed van bewust te zijn dat een aangepaste functiebeschrijving volgt na een brainstorm in het kader van het nieuwe
geïntegreerde organogram. De kandidaat wordt geacht hieraan mee te werken en een actieve bijdrage te leveren.
Je coördineert de praktische werkorganisatie van de activiteiten van het opvanginitiatief om een efficiënte en effectieve dienstverlening te verzekeren. Daarnaast ondersteun je de dienst vrije tijd bij de opmaak, coördinatie en
realisatie van het vrijetijdsbeleid.

Deskundige openbare werken (M/V), B1 - B3
Je staat zelfstandig in voor de administratieve maar vooral technische voorbereiding, uitvoering en opvolging (opmaak lastenboek, werfvergaderingen, toezicht op de uitvoering, nazicht vorderingsstaten) van dossiers in het kader
van infrastructuurprojecten (uitbestede werken aan wegen (o.a. onderhoudswerken, …) en waterbeheersingsprojecten, subsidieprojecten en overheidsopdrachten (o.a. wegmarkeringen, …).
Je fungeert als toezichter op complexe wegenwerken om de voortgang van de werken op te volgen, de correcte uitvoering ervan te controleren en eventuele klachten van buurtbewoners of handelaars op te volgen en werkt hiervoor
in nauw overleg met en onder supervisie van het afdelingshoofd van de cluster.
Je legt de nodige contacten met de nutsmaatschappijen en controleert de uitgevoerde werken.
Je beschikt over een brede professionele maar bij voorkeur technische kennis (standaardbestek 250 voor de wegenbouw, decreet gemeentewegen, rooilijnplannen, overheidsopdrachten, …).

Deskundige patrimonium (M/V), B1 - B3
Je staat zelfstandig in voor de administratieve maar vooral technische voorbereiding, uitvoering en opvolging (opmaak lastenboek, werfvergaderingen, toezicht op de uitvoering, nazicht vorderingsstaten) van dossiers van uitbestede patrimoniumwerken, subsidieprojecten en overheidsopdrachten.
Je staat in voor het technisch voorbereiden en/of uitwerken van bestekken, ramingen, prijsaanvragen, nazicht van
de prijsaanvragen/offertes en het opmaken van een voorstel tot bestelling, toewijzing, alsmede de administratieve
afhandeling van patrimoniumdossiers. Je stelt een geautomatiseerd beheerssysteem voor het patrimonium op en
je zet een gestructureerd en pro-actief onderhoudsprogramma op van de gebouwen van gemeente en OCMW.
Je werkt ook ondersteunend in het kader van het preventiebeleid.
Je coördineert en staat in voor de coaching en aansturing van de medewerkers van de onderhoudsdienst en de
zaaltoezichters. Je beschikt over een brede professionele maar bij voorkeur technische kennis (gebouwtechnieken,
overheidsopdrachten, …).

Deskundige technische dienst - werken in eigen beheer (M/V), B1 - B3
Je leidt en coördineert de werking van de technische uitvoeringsdienst, je staat in voor de coaching en aansturing
van de medewerkers van de technische uitvoeringsdienst – werken in eigen beheer en je rapporteert aan het afdelingshoofd van de cluster. Je maakt in samenspraak met de teamverantwoordelijke de werkplanning op, je werkt
een proactieve onderhoudsstructuur uit en neemt alle nodige acties om de uit te voeren werken grondig voor te
bereiden en geeft duidelijk instructies aan de uitvoerende teams gebouwen, wegen en groen.
Je maakt maand- en jaarverslagen op van de uitgevoerde werkopdrachten en zoekt continu naar optimalisatiemogelijkheden en verbetervoorstellen.
Je staat zelfstandig in voor de administratieve maar vooral technische voorbereiding, uitvoering en opvolging van
dossiers van de technische uitvoeringsdienst (o.a. aankopen verkeerssignalisatie, bouwmaterialen, …). Je beheert
het gemeentelijk wagenpark (voorstellen aankoopbeleid, opstellen onderhoudsprogramma, track & trace, …).
Je beschikt over een brede professionele maar bij voorkeur technische kennis die nodig is voor de voorbereiding en
uitvoering van de werken in eigen beheer.
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De gemeente Geetbets werft aan voor onmiddellijke indiensttreding:
Administratief medewerker ruimte openbaar domein en gebouwen (M/V),
C1-C3 - 2 aanwervingen
Je staat in voor de administratieve ondersteuning van de cluster ruimte openbaar domein en gebouwen.
Je bereidt de dossiers voor het college en de gemeenteraad voor en staat in voor de administratieve uitvoering ervan.
Je staat in voor een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening en verstrekt correcte informatie aan burgers en
externen inzake onderhoud openbaar domein, wegenis- en rioleringswerken, omgevingsvergunningen, notarisinlichtingen, …
Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van klachten, alsook de burger op de hoogte houden van het traject
van zijn klacht en de oplossing die geboden werd.
Je ondersteunt en rapporteert aan het hoofd van de subafdeling omgeving of het afdelingshoofd van de cluster (o.a.
agendabeheer, voorbereiden vergaderingen, opstellen verslagen van vergaderingen).
Je staat in voor het beheer van het archief van de cluster en je biedt ondersteuning aan een dienstoverschrijdende
projectwerking.

Ons aanbod
Een voltijdse contractuele aanstelling voor onbepaalde duur, een gunstige werk- en verlofregeling met
een correcte verloning en extra legale voordelen (maaltijdcheques t.w.v. € 8,00/voltijdse gewerkte dag,
fietsvergoeding, min. 30 vakantiedagen, 2de pensioenpijler en gratis hospitalisatieverzekering). Relevante ervaring uit de privésector wordt in aanmerking genomen.

Meer weten over de functies?
De functiebeschrijvingen, aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure en de wijze waarop je solliciteert is raadpleegbaar op www.geetbets.be. Meer info kan je bekomen bij de personeelsdienst
011 58 65 21– sb@geetbets.be.

Interesse?
Solliciteren kan uiterlijk tot 10 januari 2022.

AANDACHT - RECHTZETTING!!!!
Op 13 december 2021 werden de aanslagbiljetten voor milieubelasting 2021 verstuurd.
Op het aanslagbiljet is vermeld : UITERSTE DATUM VAN BETALING : 12/02/2021.
Dit is een vergissing, de uiterste datum van betaling is 12/02/2022
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VACATURES

Het Rode Kruis steunen kan via verschillende rekeningnummers

Wil je de plaatselijke afdeling Zoutleeuw-Linter-Geetbets steunen?
Gebruik dan enkel en alleen het rekeningnummer BE64 7360 3746 9952
Wil je een andere nationale of internationale actie van Rode Kruis-Vlaanderen
steunen, gebruik dan één van de andere rekeningnummers of geef uw steun via
de deur-aan-deur of straatwervers.
Voor meer informatie: 011/78.09.62

