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Een belangrijke dienst van de gemeente die nog niet aan bod gekomen is in deze rubriek is de technische 
dienst, hoog tijd dus om hen ook eens in de kijker te zetten! 

In een notendop kunnen we zeggen dat de technische dienst instaat voor het uitzicht van de gemeente, zodat die 
aantrekkelijk is en blijft voor de inwoners en bezoekers. 

In de eerste plaats denken we dan aan het onderhoud van wegen, fiets- en wandelpaden wat heel belangrijk is in 
een groene, gastvrije gemeente als Geetbets. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij! 

Uitzonderlijk in Geetbets is dat ook het bermbeheer door de technische dienst gebeurt. Met de grote Fendt tractor 
met maaicombinatie worden de bermen tweemaal per jaar gemaaid, en voor het verwijderen van het onkruid 
wordt een kleinere Fendt met veegcombinatie gebruikt. Met bijna 140 km aan wegen en nog eens 39 km aan veld-

wegen zijn ze wel even bezig. Een eerste maaibeurt 
gebeurt in juni, de tweede zo laat mogelijk op het sei-
zoen zodat de bermen er ook tijdens de winter proper 
bij liggen. Tijdens de zomer gebeurt meestal nog een 
extra veegbeurt om het onkruid in toom te houden. 
Ook het grachtenonderhoud langs deze wegen be-
hoort tot het takenpakket.  

Een andere belangrijke taak van de technische dienst 
is het onderhoud van de kerkhoven. Met Allerheiligen 
in aantocht wordt er extra aandacht aan besteed 
maar eigenlijk gebeurt dit het hele jaar door. Sinds 
het verbod op het spuiten van pesticiden een aantal 
jaren geleden kruipt er heel veel tijd in het handmatig 

onkruidvrij houden van de kerkhoven. En het moet niet alleen proper zijn voor de bezoekers, het moet ook veilig 
zijn dus ook in de aanleg en het onderhoud van de klinkerpaden kruipt heel wat tijd. Geetbets telt maar liefst 6 
kerkhoven, waarvan de oude kerkhoven van Rummen en Geetbets niet meer actief gebruikt worden maar het 
onkruid is er wel nog actief dus het onderhoud blijft nodig. 

Naast de wegen en de kerkhoven is er ook nog het patrimonium van de gemeente dat moet onderhouden wor-
den. Gebouwen, openbare ruimtes, speeltuinen, …. alles komt aan bod. Zo staat er momenteel de uitbreiding 
van de site Grazen op de planning. Ook de signalisatie tijdens evenementen heel het jaar door valt onder de 
verantwoordelijkheid van de technische dienst. Met 7 kermissen en bijbehorende kermiskoersen is ook die agenda 
behoorlijk goed gevuld. 

In de winter kunnen we hier al eens last hebben van sneeuw en gladde wegen, ook dan staan de medewerkers 
paraat om met strooiwagens de wegen zo snel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te krijgen. 
En we mogen ook zeker de uitzonderlijke omstandigheden niet vergeten zoals de wateroverlast waarmee Geet-
bets deze zomer te kampen had. De mannen van de technische dienst hebben toen dag en nacht gewerkt om 
de overlast voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken. Zandzakken werden aan de lopende band gevuld en 
geleverd aan wie er nodig had  en waar zandzakken niet voldoende waren werden graafmachines ingeschakeld 
om huizen te vrijwaren van overstromingen. Gelukkig konden ze toen rekenen op de vele helpende handen van 
de inwoners.

Een dikke pluim dus voor de 14 vaste medewerkers en de 4 vrijwilligers die erin slagen om Geetbets veilig en proper 
te houden voor iedereen!      

Technische dienst
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De diensten van AC Den Molencouter blijven enkel toegankelijk op afspraak

Er zal een herevaluatie gebeuren in de komende weken/maanden om opnieuw producten aan de snelbalie aan 
te kunnen bieden.

Door de coronapandemie en de geldende maatregelen hebben we noodgedwongen de deuren moeten sluiten 
en werd er uitsluitend op afspraak gewerkt. 

Alle diensten zullen op afspraak blijven werken. Dit om overvolle wachtzalen en uitlopende wachttijden te 
vermijden. Niets is zo gemakkelijk als op je afspraak meteen verder geholpen te worden.

Een afspraak maken kan via het onthaal, via het afsprakenportaal op onze website of telefonisch op 011 58 65 00

   Dagen          Uren          Bevolking              Ruimtelijke           Sociale dienst
                     / Burgelijke stand           Ordening
   

maandag 9u00 – 12u00      Op afspraak       Op afspraak            Op afspraak

dinsdag  17u00 – 20u00      Op afspraak       Op afspraak           Op afspraak 

woensdag 9u00 – 12u00      Op afspraak       Op afspraak           Op afspraak 
  14u00 – 16u00

donderdag 9u00 – 12u00      Op afspraak       Op afspraak           Op afspraak 

vrijdag  9u00 – 12u00      Op afspraak       Op afspraak           Op afspraak 

  

Sluitingsdagen november - december 2021
Alle gemeente- en OCMW-diensten zullen gesloten zijn op Allerheiligen maandag 1/11 en Allerzielen dinsdag 2/11, 
op donderdag 11/11 (Wapenstilstand) en vrijdag 12/11(brugdag) en op maandag 15/11 (dag van de dynastie). 
De BKO (buitenschoolse Kinderopvang) zal wel open zijn op maandag 15/11.
De bibliotheek zal bijkomend gesloten zijn op zaterdag 13/11 (brugdag), vrijdag 24/12 (kerstavond) en zaterdag 
25/12 (Kerstmis), vrijdag 31/12 (oudejaarsavond) en zaterdag 1/1/2022 (Nieuwjaar). 
De BKO is gesloten van vrijdag 24/12 tot en met vrijdag 31/12
De sporthal is open op 12/11 ’s avonds en op 24/12 en 31/12 tot 17h.



Er zijn veel digitale deuren naar de overheid. Er is er maar één waar alles samenkomt, dat is ‘Mijn Burgerprofiel’. 

Terwijl je vroeger elke overheidsdienst afzonderlijk moest raadplegen, of persoonlijk documenten moest ophalen, 
kan dit vandaag allemaal via deze weg. 

Wat kan? Groeipakket raadplegen, leerkredietsaldo raadplegen, status studietoelage, groenestroomcertificaten 
aanvragen, diploma’s, terugkommoment rijbewijs B, Covid-19 vaccinatie, fiscale attesten downloaden (vb kinder-
opvang, dienstencheques), aanslagbiljet en verkeersboetes via eBox ontvangen, meldingen instellen zodat je een 
mailtje krijgt als er iets verandert,…. 

Het aanbod groeit nog elke dag en binnenkort kan je ook premies en vergunningen aanvragen. In de toekomst zal 
je al je overheidszaken via ‘Mijn Burgerprofiel’ kunnen regelen. 

Aanmelden kan door op het icoon bovenaan de website van onze gemeente te klikken of door naar MijnBurger-
profiel.be te gaan.

De eenvoudigste manier om aan te melden is met itsme®:

ü Download de app en installeer hem op je smartphone. 

ü De app vraagt om je identiteit te koppelen. 

ü Dat kan met je bankgegevens of via eID. 

ü Kies je bank (staat ze niet in het lijstje, kies dan voor eID). 

ü Geef je kaartnummer en je klantnummer in. 

ü Volg de verdere stappen en bevestig met je bankkaartlezer. 

ü Het systeem stuurt je nu een verificatiecode per sms. 

ü Deze moet je ingeven. 

ü Nu nog je persoonlijke itsme-code kiezen, die ingeven en bevestigen. 

ü Vergeet deze code vooral niet. Je zal ze later nodig hebben. 

        TIP: op MijnBurgerprofiel.be staat een filmpje dat stap voor stap uitlegt hoe het werkt.

‘Mijn Burgerprofiel’ en ‘itsme®’

BURGERZAKEN

 

Indien je moeilijkheden ondervindt om je COVID-certificaat als bewijs van vaccinatie via de CovidSafeBE-app 
op te vragen, kan je dit ook op vraag per post toegestuurd krijgen. 
Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. 

Je contacteert hiervoor de Helpdesk van de regio waar je gevaccineerd werd. Voor Vlaanderen is dit 
078 78 78 50 (van 9 tot 19 uur op weekdagen en op zaterdag van 10 tot 18 uur) 
Alle types certificaten kunnen door de Helpdesk ook verstuurd worden naar je eBox, deze moet dan wel geac-
tiveerd zijn. Meer info op https://www.vlaanderen.be/covid-certificaat

Covid-certificaat 
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Grafconcessies en niet-geconcedeerde graven 

VRIJE TIJD

NIEUWS     ❘     (BE)LEVEN     ❘     UIT IN GEETBETS     ❘     WELZIJN     ❘     WONEN EN WERKEN      ❘      5

Naar jaarlijkse gewoonte is er een inventarisering van de grafconcessies en de niet-geconcedeerde graven 
(niet-toegestane, -verleende of -gegunde) gebeurd voor de begraafplaatsen van Geetbets (Steenweg op Kortena-
ken),Rummen (Schelfstraat) en Hogen. Hierbij werd vastgesteld dat van een aantal graven ondertussen de con-
cessie verlopen is. In de loop van de maand oktober werd hiervoor een bekendmaking geplaatst, zowel aan het 
graf zelf als aan de ingang van de begraafplaats.

Vanaf deze bekendmaking beschik je over een termijn van 1 jaar om de con-
cessie te hernieuwen of om een omzetting naar een concessie aan te vragen 
zodat het graf van je dierbare(n) kan worden behouden. Ingeval je geen 
hernieuwing of omzetting verkiest, zal het graf worden ontruimd. De niet 
weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies 
worden op dat moment van ambtswege eigendom van de gemeente. In-
dien je voor deze optie kiest, laat je dit best weten aan de dienst Burgerza-
ken. Een grafconcessie is een soort 'gebruiksrecht', dat onze gemeente je 
verleent en waarin vastgelegd staat hoe lang je gebruik mag maken van een bepaald graf op een gemeentelijke 
begraafplaats. Ook voor niet-geconcedeerde graven is er een, weliswaar beperkt, gebruiksrecht voorzien.

   Voor de aanvraag tot hernieuwing/omzetting/stopzetting of indien je andere vragen hierover 
hebt, kan je je steeds wenden tot Christa Schollen (011/58.65.35 – cs@geetbets.be) of Lien Eggermont 
(011/58.65.34 – le@geetbets.be)

Breugelavond

T za 30/10/2021 van 17u00tot 21u00
H Parochiezaal Hogen
     Hogenstraat 101 - 3450 Geetbets
€ /
i robbe@chirohogen.be
    Chiro Hogen
     
      

Busreis naar kerstmarkt Oberhausen

T ma 22/11/2021 
H vertrek sporthal Rummen
     Ketelstraat 50 - 3454 Rummens
€ /
    De sfeermakers
     
      

Kaas- en wijnavond

T za 20/11/2021 van 17u00tot 21u00
H Parochiezaal Rummen
     Ketelstraat 44 - 3454 Rummen
€ /
i dondersarne@gmail.com
    Natuurpunt Gete-Velpe
     
      

Kerstlichtstoet

T zo 26/12/2021 van 16u00tot 24u00
H straten van Rummen
     3454 Rummen
€ /
i maeswendy74@hotmail.com
    CV De Fruitfretters
     
      

ZA 30/10/2021

MA 22/11/2021

ZA 20/11/2021

ZO 26/12/2021

Kunstendag voor kinderen

T zo 21/11/2021 van 14u00tot 17u00
H Raadzaal oc Den Molencouter
     Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbet
€ /
i vrijetijd@geetbets.be
    Dienst vrije tijd Geetbets
          

ZO 21/11/2021

Jouw activiteit in de volgende G’zet?
Geef je evenement in vóór 3 december 2021 via www.uitdatabank.be. Zo verschijnt je activiteit niet enkel 
hier, maar ook in www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en natuurlijk in 
www.geetbets.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website.
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VRIJE TIJD
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Met het Beleefproject willen 6 gemeentes (Geetbets, Linter, Kortenaken, Bekkevoort, Glabbeek en Zoutleeuw) meer 
kinderen en jongeren laten kennismaken met het vrijetijdsaanbod in deze gemeentes. Hiervoor wordt onder meer 
gewerkt met de Beleefpas (spaarkaart – punten sparen bij deelname aan Beleefaanbod voor leuke gadgets en 
kortingsbonnen) en de VIP-Beleefpas (spaarkaart + korting van 80%). Via www.beleefpas.be en de Beleefbrochure 
wordt het aanbod bekend gemaakt.

Om kinderen en jongeren warm te maken om deel te nemen aan het aanbod is het natuurlijk wel belangrijk om 
te weten wat zij leuk vinden, waar ze nood aan hebben en wat ze nog missen in het aanbod. Eén van de doelstel-
lingen van het Beleefproject is een beter zicht krijgen op die noden en behoeften. Daarom werd een ‘behoefteon-
derzoek’ uitgewerkt, waarbij kinderen en jongeren rechtstreeks bevraagd worden, maar ook andere actoren in het 
vrijetijdsaanbod hun mening kunnen doorgeven. Het gaat hierbij zowel over het aanbod, maar ook over de plaats 
van kinderen en jongeren in de publieke ruimte, veiligheid, mobiliteit…

Er werden 3 vragenlijsten ontwikkeld: voor -12-jarigen, voor +12-jarigen en voor volwassenen (ouders, vrijwil-
ligers in de vrijetijdssector…). Via de scholen en de jeugdverenigingen worden zo veel mogelijk kinderen en 
jongeren bevraagd. Verder kan ook de input van volwassenen (ouders, vrijwilligers in de vrijetijdssector, geën-
gageerde geïnteresseerden …) interessante inzichten opleveren.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20-25 minuten en gebeurt bij voorkeur digitaal. Via onderstaande 
links kan ook jij deelnemen aan deze bevraging. De vragenlijsten kunnen ingevuld worden tot en met 7 november 
2021. De opvallendste resultaten uit deze bevragingen zullen in de loop van het voorjaar 2022 teruggekoppeld 
worden.

à-12 jaar:                                                                à+12 jaar                                                  
https://nl.surveymonkey.com/r/F7SCCVF    https://nl.surveymonkey.com/r/F7L7Y79 

àVolwassenen:
https://nl.surveymonkey.com/r/F7G2ZTC

VRIJE TIJD

Beleefproject: behoeftebevraging vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
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Voor meer info of een afgedrukte versie van de vragenlijst kan je terecht bij de 
Dienst Vrije Tijd – Irina Van Goethem – 011/58.65.42 – iv@geetbets.be
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 TERUGBLIK

Na een jaar stilte mocht er terug gefeest worden en kon-
den de kermissen terug doorgaan. In Geetbets hebben 
de senioren de kermis vrolijk ingezet. Gedeputeerde Ann 
Schevenels van de provincie Vlaams-Brabant trakteerde 
zelfs met smoutebollen. En in Rummen was de beertjes-
gooi weer een succes.

Slotfeest kinderopvang Schuifaf

Het was een super zomervakantie in de kinderopvang Schuifaf te Rummen! Er was een picknick-
dag, een vlaamsekermisdag, er werd geknutseld, bellen geblazen, met water gespeeld, enz…. Elke 
dag was er wel iets te beleven. 

Maar 1 dag was nog specialer dan de anderen : op dinsdag 
31 augustus hebben we een heus slotfeestje gehouden. 
We vierden het einde van een leuke zomer 
en ook het afscheid van de 12-jarigen van 
de Knipoog, zij zetten koers naar de mid-
delbare school. Het was een afscheid in 
stijl met een springkasteel, muziek, water 
en wat lekkers uiteraard J

Kermis
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Op een leuke manier samen sporten en bewegen, daar deden we het voor op de Vlaamse Loopweken. 
Naast een nieuwe naam heeft deze vroegere ‘scholenveldloop’ door de jaren heen ook steeds meer een 
bredere inhoudelijke invulling gekregen.

Voor de editie van Rummen (29 september) was het oorspron-
kelijke plan om het Warandebos als bijkomende uitvalsbasis in 
te zetten maar de weergoden hebben daar anders over beslist, 
dus besloten we ’s morgens om uit te wijken naar de sporthal 
voor een indoor obstakelrun. De basisscholen van Geetbets en 
Hogen (4 oktober) konden dan weer genieten van een stralend 
zonnetje in het mooie ‘Speelgroen Hogen’. 

De overgave van de kids, het enthousiasme en de lachende 
gezichten zorgen ervoor dat deze activiteiten telkens opnieuw 
meer dan de moeite waard zijn. Een welgemeende dank aan 
alle helpende handen!

TERUGBLIK

Samen sporten op de Vlaamse Loopweken 2021!

Vier jaar markt

De markt van Geetbets bestaat reeds vier jaar 
en dit hebben de marktkramers gevierd met 
een proevertjesmarkt. En dit werd gesmaakt 
door de aanwezigen!

Zwerfvuilactie in het kader van world cleanup day

Op zaterdag 18 september 2021 werd de zwerfvuilactie in het kader van world cleanup day georga-
niseerd i.s.m. de gemeentelijke milieuraad, Geetbets proper, AD Delhaize en mooimakers.
Maar liefst 52 vrijwilligers staken hun handen uit de mouwen om de straten zwerfvuilvrij te maken.

Bij vertrek werd de deelnemers getrakteerd op een ontbijt geschonken door AD Delhaize.
Na de ophaling kon er vastgesteld worden dat er minder zwerfvuil opgehaald werd, dat is fantastisch 
nieuws en vooral te danken aan al onze zwerfvuilmeters en –peters die op regelmatige basis en geheel 
vrijwillig zwerfvuil opruimen tijdens hun wandel-
tochten.

Nieuwe datum voor de lenteschoonmaak is onder-
tussen ook reeds ingepland en zal doorgaan op 
zaterdag 2 april 2022 en de volgende jaarlijkse wor-
ld cleanup day staat gepland op zaterdag 17 sep-
tember 2022. Hopelijk kunnen we dan weer rekenen 
op een talrijke opkomst.
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KIDSKATERN
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VRIJE TIJD
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Hoe ga je om met verlies? Wat kan je doen als je het moeilijk hebt? In Geetbets kan je al wandelend troost 
vinden langs het TroostPad. 

Naar aanleiding van de eerste golf van corona riep Ferm met de campagne PlantTroost op tot het inrichten van 
rustige plekken. Zo ontstond er met steun van de Gemeente Geetbets en van vzw Sint-Elisabeth’s Dal reeds een 
troostplek in het park achter het woonzorgcentrum Betze Rust. Je vindt er een bank, een wilgenhut en een troosten-
de boodschap. 

Speciaal voor wie een rouwproces doormaakt, heeft logo Oost-Brabant i.s.m Ferm 
aan de troostplek een korte wandeling gekoppeld. Want bewegen helpt je fysiek én 
mentaal.  Langsheen de route kan je stoppen bij mooie plekken met tips om troost 
te vinden alsook om troost te bieden. Het pad van 1,8 km kan individueel of in bub-
bel afgelegd worden, en is op maat van het hele gezin. 

VRIJE TIJD

Het TroostPad combineert wandelen met verdriet 
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Heropfrissing wegcode voor 65-plussers

 Ben je 65-plusser en ligt er een stevige laag stof op je kennis 
van de wegcode ? Ben je niet meer goed op de hoogte van alle 
nieuwigheden in het verkeer ?
Samen met politiezone Hageland organiseert de seniorenad-
viesraad van Geetbets een cursus opfrissing wegcode voor 
65-PLUSSERS.

 De sessie van 8 november is reeds volzet maar je kan nog deelne-
men op maandag 29 november 2021. 
Van  9u30 tot 11u30  in Raadzaal AC Den Molencouter,
Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets.

Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht op 
011/58 65 79 (max 25 personen per sessie).

INTRODUCTIEBEZOEKEN IN DE BIB VOOR 65-PLUSSERS.

Wist je dat er in onze bib een uitgebreid boeken- en tijdschriftenaanbod is 
voor senioren ? 
Dat er grootletter- en luisterboeken bestaan ?
Dat je kan kiezen uit een grote collectie DVD’s en dat er zelfs e-boeken ter 
beschikking zijn ?
Kortom.. dat een bibliotheek meer is dan “boeken ontlenen”?

Kom het volledige aanbod ontdekken tijdens een RONDLEIDING IN DE bib voor 65-plussers.

Je kan deelnemen op donderdag 2/12, donderdag 9/12 of donderdag 16/12/2021, telkens van 9u tot 
10u30.  

Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht op 011/58 65 79 met vermelding van welke 
datum je wenst deel te nemen (max 10 pers. per keer). 
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Project “ZELFSTANDIGEN IN NOOD”

Als gevolg van de COVID-19 pandemie kampt een groot deel van de bevolking met geestelijke moeilijkheden. 
Onder de mensen die een groot risico lopen op psychische problemen vormen zelfstandigen een bijzonder 
kwetsbare groep. 

Om deze groep mensen te helpen, bied 
de VZW “Un pass dans l’impasse” een 
preventief en proactief ondersteunings-
systeem aan. Concreet worden er tot 8 
gratis psychologische sessies aan elke 
zelfstandige in nood aangeboden bij 
een psycholoog in zijn/haar regio. 
De zelfstandigen kunnen zich via het 
gratis telefoonnummer 0800/300 25 
(elke werkdag van 9u30 tot 17u)  aan-
melden hiervoor.

DE DIENST VOOGDIJ IS OP ZOEK NAAR…. JOU !

Wist je dat…

•  De dienst voogdij in 2020 3424 nieuwe jongeren aangemeld kreeg?
•  2262 van deze jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud waren? 
•  De meeste jongeren onder voogdij uit Afghanistan komen?
•  Maar er ook veel jongeren uit andere landen komen, zoals: Marokko, Eritrea en Algerije
•  De dienst Voogdij deel uitmaakt van de FOD Justitie.

Wil jij het verschil maken als voogd?

De dienst Voogdij is op zoek naar gemotiveerde personen die bereid zijn om kinderen en jongeren die in on-
zekere omstandigheden in België verblijven te begeleiden en een deel van hun tijd te besteden om samen 
met hen op zoek te gaan naar een duurzaam traject.  
Als voogd maak je het verschil voor deze kwetsbare kinderen en jongeren in nood. Je zal als voogd de 
minderjarige namelijk bijstaan in alle administratieve en juridische aspecten van zijn/haar leven in België. 
Hoewel je de minderjarige van nabij zal begeleiden, is het niet de bedoeling dat je hem/haar bij je thuis laat 
verblijven.
Je kan een vijfdaagse opleiding volgen om je klaar te stomen voor om deze jongeren te helpen.
Neem zeker eens een kijkje op de website  https://justitie.belgium.be, ook voor allerlei informatie omtrent 
vergoedingen enz.

      Voel je je geroepen om je kandidaat te stellen, maar heb je nog enkele vragen? Of twijfel je of voogd 
worden iets voor jou is en/of wens je nog meer informatie ? Neem dan zeker contact op met Marieke Debeuf 
via marieke.debeuf@just.fgov.be.
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Aandacht! Extra info over het proefproject plaatselijk verkeer dorpskern Geetbets.

Beste inwoners, 
 
Naar aanleiding van de vele reacties op o.a. sociale media over het proefproject in onze dorpskern, willen we 
als bestuur dit toch nogmaals toelichten en verduidelijken. Enkele weken geleden kreeg elke inwoner reeds een 
brief in de brievenbus over de nieuwe regeling rond het plaatselijk verkeer in onze dorpskern. Maar toch blijven 
er blijkbaar nog veel vragen en onduidelijkheden.
 
In 2019 kreeg de gemeente Geetbets van het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen een subsidiepro-
ject toegewezen rond mobiliteit in een landelijke dorpskern. Aangezien de gemeente Geetbets enkele jaren ge-
leden met de Spoorwegstraat een verkeersleefbaarheidsweg rond de dorpskern had aangelegd, was dit proef-
project een mogelijke manier om het doorgaand verkeer en  vooral ook het vrachtverkeer op de Dorpsstraat en 
Steenstraat te weren en zo op termijn een veiligere schoolomgeving en dorpskern te creëren. Laat het duidelijk 
zijn, elke inwoner of passant die een bezoek wil brengen aan één van de vele handelaars, ondernemingen of 
plaatselijke inwoners in de dorpskern van Geetbets, is zeker en vast nog steeds welkom in onze dorpskern en kan 
zonder problemen nog steeds het centrum binnen rijden. 
 
In een eerste fase werden enkel verkeersborden geplaatst. Begin september werd de voorrang gewijzigd aan 
het kruispunt Dorpsstraat-Glabbeekstraat, de maximaal toegelaten snelheid in de dorpskern naar 30km/u ge-
bracht en de borden “enkel toegang plaatselijk verkeer” in de Dorpsstraat en Steenstraat aangebracht. De om-
leiding via de Spoorwegstraat vanuit Grazen naar de Glabbeekstraat is sinds 1 september dus de voorrangs-
weg. Er werd een extra oplichtend stopbord en signalisatie geplaatst om de aandacht hierop te vestigen. 
 
In een tweede fase werd twee weken later aan beide uiteinden van de dorpskern een interactief bord aan-
gebracht. Deze borden staan in verbinding met de camera’s die daar ook geplaatst werden. Chauffeurs die 
te snel rijden, krijgen de boodschap voorafgaand aan de vermelding van hun nummerplaat  “u rijdt te snel”. 
Chauffeurs die geen tussenstop maakten onderweg en dus doorgaand verkeer waren, krijgen de boodschap 
voorafgaand aan hun nummerplaat “dit is geen sluipweg”. 
 
In een derde fase begin oktober werden aan beide uiteinden oranje knipperlichten geplaatst, die ook in ver-
binding staan met de camera’s. Wanneer iemand nu te snel rijdt of zonder tussenstop doorheen de dorpskern 
rijdt, krijgt hij/zij 30 seconden rood licht. Hierdoor wordt de weg doorheen de dorpskern in tijd een langer traject 
dan dat je als doorgaand verkeer de normale verkeersleefbaarheidsweg zou volgen. Nadien springt het oranje 
knipperlicht terug aan. Laat ook hier wel duidelijk zijn dat dit niets aan de nieuwe voorrangsregels verandert. 
Een oranjegeel knipperlicht betekent dat het verkeerslicht met dubbele voorzichtigheid mag voorbij ge-
reden worden. Het wijzigt de voorrangsregeling niet.
 
De Vlaamse stuurgroep zal samen met de partners de volgende maanden vanuit de praktijk dit project evalu-
eren en eventueel bijsturen. We kregen van inwoners en passanten ook al heel wat feedback o.a. over de plaat-
sing van de stopstreep, de timing, de locatie van de camera’s…. Na een proefperiode van 3 maanden zullen we 
als bestuur beslissen of we in Geetbets al dan niet doorgaan met dit project.
 
We hopen op deze manier jullie alvast extra geïnformeerd te hebben over de bedoeling en het opzet van deze 
gewijzigde verkeerssituatie in de dorpskern van Geetbets.
 
Namens het gemeentebestuur,

Jo Roggen
Burgemeester
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Laadpaal voor elektrische auto’s 

Elektrische auto’s zijn al eventjes in opmars en zoals bijna elke gemeente heeft ook Geetbets een aantal jaar 
geleden een laadpaal voor twee auto’s geïnstalleerd op het stationsplein. De laatste maanden zijn er echter 
heel wat elektrische auto’s bijgekomen in Geetbets wat betekent dat deze laadplaatsen best vaak bezet zijn.

En dat zorgt soms voor wachttijden: auto’s blijven te lang aan de laadpaal staan 
(ook al zijn ze volgeladen), waardoor andere mensen niet kunnen laden en bo-
vendien hebben de wachtenden geen enkel idee tot hoe laat deze auto nog blijft 
staan…

Daarom willen wij graag promotie maken voor de parkeerschijf voor elektrische rijders in het kader van hof-
felijkheid. Deze worden aangeboden via verschillende websites of je kan er eentje aankopen aan het onthaal 
van het gemeentehuis. Er wordt ook een affiche aan de laadpaal bevestigd om de gebruiker eraan te herinne-
ren dat het geen parkeerplaats is maar enkel mag gebruikt worden tijdens het opladen van de wagen    

Geetbets & Wereld Missie Hulp

Circulariteit 

In het woord circulariteit vinden we de stam ‘cirkel’. Dat is meteen ook het doel van circulaire economie en 
producten: de cirkel mooi rond maken. Grondstoffen worden gebruikt om producten te vervaardigen 
waarvan de materialen nadien opnieuw kunnen worden gebruikt om nieuwe producten te maken. 
Zo is er nauwelijks tot geen afval. Daarnaast heeft circulariteit ook te maken met het verkleinen van de 
afvalberg en het reduceren van de ecologische voetafdruk.

• Hoe draagt Geetbets bij aan circulariteit? 

De gemeente Geetbets plaatst rode kledingcontainers van de vzw Wereld Mis-
sie Hulp (WMH) op verschillende strategische plaatsen: in de Dorpsstraat, in de 
Hogenstraat aan de kerk en naast de glasbollen, op het Stationsplein en op 
de parking van het kerkhof op de Steenweg op Kortenaken. Vorig jaar werd op 
deze manier 46.120 kg kledij ingezameld. 
Het overgrote deel van de ingezamelde kleding is nog in perfecte staat en dus 
bruikbaar voor het tweedehandscircuit. Niet herbruikbaar textiel wordt verve-
zeld en opnieuw tot een draad gesponnen. Van deze draad worden nieuwe 
stoffen geweven, die tot prachtige accessoires worden getransformeerd. De afwerking in leder komt van 
de reststukken van een lederbedrijf.

• Be the fibre 

Deze circulaire, stijlvolle accessoires worden door WMH verkocht onder het merk ‘be the fibre’. Met dit ini-
tiatief wilt de vzw indruk maken en een circulaire beweging in de textielsector op gang trekken, waar de 
gemeente Geetbets graag aan bijdraagt! 

De opbrengt van de verkoop investeert WMH integraal in ontwikkelingsprojecten, zodat ze ook daarmee 
impact hebben op de samenleving. 

Meer informatie over de circulaire werking van WMH en de mooie accessoires is te vinden op: 
https://www.bethefibre.be/.  
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De Grote Grondvraag: gezonde grond is investering in de toekomst

Hoe gezond is je grond? Die vraag wil de OVAM samen met de Vlaamse gemeenten en steden helpen 
beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te contro-
leren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Tegen 2028 moeten alle 
Vlaamse risicogronden onderzocht zijn en tegen 2036 moeten alle (historische) verontreinigde gronden 
minstens in sanering zijn. Op de campagnewebsite vinden inwoners en bedrijven van alle Vlaamse ge-
meenten informatie over de bodemkwaliteit van hun perceel.

Vlaanderen heeft een rijk industrieel verleden en dat laat zijn sporen na in de bodem.
Zonder gezonde grond kunnen we de kostbare ruimte in Vlaanderen niet optimaal gebruiken. 
Je wil toch ook dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed 
voor onze gezondheid, maar ook voor de economie. Redenen genoeg om te controleren of je grond gezond is. 
En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag.

We willen dat grondeigenaars tijdig weten of hun grond een risicogrond is, zodat ze voor de eerste onderzoeks-
verplichting in 2021 een bodemonderzoek kunnen aanvragen. 

ü Wat is een risicogrond? 
Een risicogrond is een terrein waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd, waardoor er een 
verhoogd risico op verontreiniging is ontstaan. Er is een bodemonderzoek nodig om zekerheid te bieden. Naast 
de periodieke onderzoeksplicht voor bedrijven in exploitatie is er ook de éénmalige onderzoeksplicht. Afhanke-
lijk van het type activiteit op het terrein, moeten eigenaars tegen 2021, 2023 of 2027 een bodemonderzoek laten 
uitvoeren. Het doel is om ernstig verontreinigde gronden tijdig op te sporen zodat tegen 2036 de sanering kan 
worden opgestart.

ü De Grote Grondvraag
Via de website www.degrotegrondvraag.be kunnen alle grondeigenaars in Vlaanderen hun grond controle-
ren. Heel eenvoudig: de grondeigenaar vult zijn of haar adres in, en aan de hand van de beschikbare informatie 
van de Vlaamse steden en gemeenten zie je meteen of de grond een risicogrond is. Als dat het geval is, geeft de 
OVAM stap voor stap aan wat te doen om de grond opnieuw gezond te maken. Ook indien je grond onterecht 
opgenomen is als risicogrond, is het belangrijk dit recht te zetten. Hoe je dit moet doen, ontdek je op de website.

ü Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid, sanering niet altijd nodig
Wie na De Grote Grondvraag eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang 
niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste 
instantie vooral informatie en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering. Is die sanering 
toch verplicht (+/- 15% van de onderzochte gevallen tot op heden) dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle 
stappen die de grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de 
OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen.

We roepen alle grondeigenaars in Vlaanderen op om via www.degrotegrondvraag.be hun grond te contro-
leren. 2036 lijkt nog ver weg, maar bodemonderzoeken en de noodzakelijke saneringen vragen nu eenmaal 
tijd. Willen we de beoogde timings van 2028 en 2036 halen, moeten we nu van start gaan. Door je grond nu 
al te controleren, kan je als grondeigenaar ook vermijden dat je later voor verrassingen komt te staan en een 
verplicht onderzoek moet uitvoeren. Langer wachten kan de verontreiniging bovendien verergeren, en het prijs-
kaartje hoger doen oplopen. 

           Meer info : www.ovam.be/de-grote-grondvraag of op www.degrotegrondvraag.be 
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Uitnodiging boomplantactie: Zondag 5 december start aanplant Dornbos

Afspraak: Dreef van Terlenen om 13h30

Op 5 december start Natuurpunt Gete-Velpe met de aanplant van één hectare bos van het project “Dornbos”. 
Hierbij nodigen we de inwoners van Geetbets  persoonlijk uit om “de schup” op te nemen en een boom te plan-
ten voor het klimaat én de biodiversiteit. Nadat Covid veel van onze plannen vertraagd heeft, gaan we een 
volgende stap zetten in de aanplant van het Dornbos. Het is de bedoeling om een meer dan 10 ha (~20 voet-
balvelden) inheems groot bos te realiseren met soorten zoals haagbeuk, zoete kers, zomereik en winterlinde. 
Er wordt bij de aanleg van het bos er ook naar gestreefd om een verbinding te maken op het wandelnetwerk 
Gete-netwerk (417, 425 en 426) .

Waar moet je zondag 5 december om 13h30 zijn? Ter hoogte van het kasteel Terlenen! Einde is voorzien rond 
16u30.

Wist je dat we hier met respect voor ons erfgoed in 2020 de mooie dreef reeds herstelden? Er werden toen over 
een lengte van 800 m, 150 lindebomen aangeplant. 

Het zou fijn zijn als we je te voet of met de fiets mogen verwelkomen.

Tot schups op 5 december 2021,

Natuurpunt Gete-Velpe

       

“De aangeduide percelen in het rood worden op deze dag aangeplant”.
 

Voor meer info kan je terecht op de facebookpagina van Natuurpunt Gete-Velpe 
of stuur een mailtje naar Arne Donders (dondersarne@gmail.com) of Marc Opdeweerdt 
(m.opdeweerdt@gmail.com).
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