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IN DE KIJKER

in de kijker
Nieuwe medewerkster Dorien Vandebosch
Het is ondertussen al meer dan 3 jaar geleden dat het OCMW zijn intrek genomen heeft in het A.C.
Den Molencouter. Hoog tijd dus om het team en hun nieuwe medewerkster eens in de kijker te zetten!
Het OCMW team is een hecht team dat al heel lang samenwerkt. De maatschappelijk assistentes Anne
Winnen, Heidi Vanweerts en Sonia Vanhees bekommeren zich al jaren om de inwoners van Geetbets
(Anne), Rummen en Grazen (Heidi en Sonia) en ze krijgen daarbij administratieve ondersteuning van
Anja Marcq, Ann Stassart en Guy Laermans. En nu is er dus een vierde sociaal assistente bijgekomen,
dat is Dorien Vandebosch, en zij houdt zich vooral bezig met alle dossiers van nieuwe inwoners via het
LOI (Lokaal Opvanginitiatief). Daarbij doet ze ook nog samen met Sonia de coördinatie van de dienst
Gezinszorg. Deze dienst verleent hulp aan personen die voor een korte of lange periode bijstand nodig
hebben bij huishoudelijke taken en persoonlijke verzorging.
Dorien is een jonge mama en woont in Alken, maar haar roots liggen in Geetbets. Zij is hier opgegroeid, naar school geweest en haar familie woont hier nog steeds. Na haar studies maatschappelijk
werk in Hasselt is ze aan de slag gegaan in Leuven als maatschappelijk assistente bij de dienst thuiszorg en ouderenzorg, maar na 10 jaar was het tijd geworden voor een nieuwe uitdaging. En de vacature in Geetbets paste wonderwel in het plaatje, het voelde een beetje als thuiskomen. Waar nu de
raadzaal van de gemeente is, was vroeger de sportzaal, dus het riep wel wat nostalgische gevoelens op
om daar examens af te leggen. En waar nu haar bureau is, waren vroeger de lokalen van de scouts,
nog meer jeugdsentiment J☺
Dorien houdt zich dus vooral bezig met het Lokaal Opvanginitiatief. Daarin komen (erkende) vluchtelingen terecht, die dan max 4
maanden kunnen wonen in een LOI woning. In die periode maakt
Dorien deze mensen wegwijs in de gemeente, helpt hen met alles
wat nieuw is voor hen en zoeken ze samen een geschikte woning om
na die 4 maanden naartoe te verhuizen. Het OCMW beschikt over 1
LOI woning in Geetbets waar een gezin terecht kan en 2 woningen
in Rummen waar in elke woning 3 alleenstaande mannen kunnen
wonen. Het is elke keer weer een grote uitdaging om een woning te
vinden voor de vluchtelingen na die 4 maanden. Maar Dorien houdt
van uitdagingen en vindt veel voldoening in haar job. Zij werkt heel
graag met vluchtelingen, deze mensen zijn heel dankbaar, heel respectvol in de omgang en tonen echt waardering voor wat je voor hen
doet. Wat Dorien vooral leuk vindt, is dat ze de mensen gedurende
langere tijd kan begeleiden, ze kan er een band mee opbouwen. In haar vorige job ging het meestal
om éénmalige contacten en net daarom geniet ze nu zo van het feit dat ze samen met de mensen het
hele traject kan doorlopen. De jobinhoud is nu ook helemaal anders dan in haar vorige job, er komen
heel veel nieuwe dingen bij kijken en ze vindt het geweldig dat ze na amper een paar maanden al zo
goed haar draai gevonden heeft. Dat is ook dankzij het team waarin ze terecht gekomen is, ze werd
met open armen ontvangen en iedereen staat altijd klaar om te helpen.
Naast haar werk spendeert Dorien heel veel tijd aan haar dochter. Veel tijd voor andere hobby’s is er
niet maar op een rustig moment neemt ze graag een goed boek erbij. Maar haar passies blijven haar
dochter en haar job, daar kan ze echt van genieten! Het feit dat ze deze job in Geetbets mag uitoefenen is voor haar de kers op de taart.
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Gemiddeld zes tot zeven keer per maand is Geetbets in de ban van legerhelikopters, meer bepaald de
A109 Agusta. Het luchtruim en het grondgebied van de gemeente zijn geliefd voor helikoptertrainingen.
Paul Pans sprak met majoor-vlieger Björn Gielis, Commanding Officer (CO) van het 17de Squadron, dat
met Agustahelikopters vliegt en gestationeerd is op de luchtmachtbasis van Beauvechain (Bevekom).
“Als CO ben ik verantwoordelijk voor het praktisch gebruik van de A109 helikopters, voor de piloten
en het ondersteunend personeel in mijn eenheid”, zegt majoor-vlieger Björn Gielis. “De huidige vloot
Agusta A109 telt nog 10 van de 46 helikopters die Defensie in 1988 aankocht. De toestellen worden
gebruikt als opleidingstoestel voor jonge piloten, voor de opdrachten in het kader van hulp aan de natie
en om steun te verlenen aan de eenheden van de landcomponent in binnen- en buitenland.”
Maar een politieke beslissing in 2013 leidde ertoe dat de A109 niet meer ‘operationeel’ inzetbaar is,
ondanks alle piloten de nodige kwalificaties hebben om op missie te vertrekken. “Een deel van het
Belgische luchtruim is opgedeeld in laagvliegzones voor helikoptertrainingen (HTA’s). In deze gebieden
mogen onze helikopters landen en vliegen tot net boven de grond, zolang ze geen gevaar vormen voor
onder meer mensen, dieren en natuur. Geetbets, in vogelvlucht slechts 28 km verwijderd van de luchtmachtbasis van Beauvechain, ligt nagenoeg op de grens van de controlezone van Bevekom en de HTA
12, die zich uitstrekt van Sint-Truiden tot Hasselt, Lummen en Rillaar. Dat zorgt ervoor dat de piloten
slechts enkele minuten hoeven te vliegen vanaf de basis om in de laagvliegzone te geraken, waar ze
oefeningen kunnen uitvoeren. Op die manier kan de oefentijd gemaximaliseerd worden.
Bijkomende reden dat de regio Geetbets interessant is voor trainingsvluchten, is dat er zich in de
buurt van Geetbets een aantal geschikte plaatsen bevinden voor het uitvoeren van ‘landingen
te velde’.” In natuurgebied wordt niet geland en
bij het eventueel overvliegen wordt de minimumhoogte van 65 m gerespecteerd. Natuurgebieden
vermijden is de boodschap, zeker in het broedseizoen. Daarom wordt er overleg gepleegd met
Natuurpunt Oost-Brabant. “De afstand van de
Bron: PPG
luchtmachtbasis tot de laagvliegzone is de belangrijkste reden voor de vluchten in de regio van
Geetbets. De meest voorkomende oefeningen die er uitgevoerd worden zijn de ‘landingen te velde’ en
de verkenningen voor nachtvluchten. Een landing te velde is een landing buiten een vliegveld, waarbij
de piloot volgens een vast stramien een procedure doorloopt om over te kunnen gaan tot een veilige
landing. Die landingsplaats is vaak niet op voorhand gekend.” Elke piloot moet een aantal nachtvluchten uitvoeren om zijn of haar kwalificaties te behouden. “Om nachtvluchten voor te bereiden zijn er
verkenningsvluchten nodig. Omwille van veiligheidsredenen moeten de uitgetekende routes verkend
worden, minimum veertien dagen voor de route bij nacht wordt gevlogen. Mogelijke obstakels die een
kilometer links en rechts van de route liggen, worden op kaart getekend, met de exacte hoogte van het
obstakel. “Op een totaal van ongeveer 1.400 vliegbewegingen met A109 in binnen- en buitenland, zijn
er 75 tot 80 vluchten die in de ruime regio van Geetbets plaatsvinden of zes procent van alle vluchten”,
besluit majoor-vlieger Björn Gielis. Ondanks dat relatief laag percentage maken de heli’s ‘een vast onderdeel van het dagelijks leven uit’ voor de inwoners van Geetbets en omgeving.
Bron: PPG
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Nieuws uit de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 31 mei de offertes van Fluvius goedgekeurd voor het ondergronds brengen
van het elektriciteitsnet in de Biesemstraat (deel tussen de Leeuwbeekstraat en de grens met Herkde-Stad) voor bedragen van resp. € 13.653,11 excl. btw in woongebied en € 18.175,86 excl. btw in
agrarisch gebied alsook de verledding van de openbare verlichting in de Biesemstraat (deel tussen de
Leeuwbeekstraat en de grens met Herk-de-Stad) ten bedrage van € 38.230,34 excl btw. In totaal komt
dit op € 70.059,31 excl. btw.

OPROEP
Ecowerf doet in een aantal gemeentes in hun werkgebied reeds de ophaling van papier en karton
via de gele container. Geetbets is nog niet ingestapt in dit concept.
Onze inwoners kunnen het papier en kantoor gratis naar het
recyclagepark brengen of in bulk buiten zetten tijdens de ophaling.
Nu is de vraag of er interesse is bij de inwoners voor zo een gele
container.
De huurprijs van deze container is 10 euro per jaar. Wanneer
we hiervoor kiezen, wordt maandelijks de gele container leeggemaakt en mag er geen papier meer in bulk buiten gezet worden. Het mag wel nog gratis naar het recyclagepark gebracht
worden.
Wij willen graag weten of je wel of niet geïnteresseerd bent
in een gele container, en we weten ook graag waarom wel of
waarom net niet. Stuur je mailtje naar info@geetbets.be en
na de zomer beslist de gemeente om al dan niet in te stappen
in dit concept.

Opfrissingscursus wegcode voor 65-plussers
Wist je dat je als vereniging bestaande uit 65-plussers een opfrissing van de wegcode kunt vragen,
die dan wordt gegeven door een medewerker van de politiezone Hageland ?
Als politiezone zijn wij de uitdaging aangegaan om de dienstverlening naar de inwoners toe te
optimaliseren. Omdat uit onderzoek blijkt dat er voornamelijk bij 65-plussers een stevige laag stof
op hun kennis van de wegcode ligt, willen wij een heropfrissing aanbieden. Tevens zal er aandacht
worden geschonken aan nieuwigheden binnen het verkeer. Het enige wat je hiervoor moet doen is
ons een aanvraagformulier bezorgen, wat je kan terugvinden op de website van onze politiezone
www.politiehageland.be Je kan het ook komen afhalen op de hoofdpost in Bekkevoort of in de
wijkpost in de gemeente.
De cursus kan aangevraagd worden vanaf 10 personen met en maximum van 25 personen. Het neemt ongeveer een halve dag in beslag.
We zien jullie snel, hou het veilig ondertussen!
Politiezone Hageland
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BURGERZAKEN

(BE)LEVEN

Nieuwe eID
Sinds eind 2020 zien de nieuwe identiteitskaarten er anders uit. In oktober werden de vingerafdrukken ingevoerd op de eID en nu is de interne chip vernieuwd. De nieuwe chip is visueel niet te
onderscheiden van de vorige versie, maar de interne software heeft een upgrade gekregen en is
nu veiliger, sneller en makkelijker in gebruik. eIDs die in Geetbets zijn aangevraagd vanaf 14 mei
beschikken over deze nieuwe chip. Meer info over de nieuwe chip en de vingerafdrukken vind je op
https://www.vernieuwde-eid.be/faq
Om met je nieuwe kaart te kunnen werken (online inloggen en tekenen), is het belangrijk dat je op
je computer beschikt over de recentste EID software’. Via https://eid.belgium.be/nl kan je de laatste
versie downloaden indien nodig. Voor de nieuwe contactchip is dit echt wel vereist.

Mijn dossier
Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot je dossier in het Rijksregister. Via de toepassing ‘Mijn Dossier’ kan je de allerlei attesten zoals attest van gezinssamenstelling raadplegen,
downloaden of afdrukken. Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document
dat je op het gemeentehuis kan afhalen. Via ‘Mijn Dossier’ kan je deze van thuis uit aanvragen.
Je hoeft dan niet langer naar het gemeentehuis wat je heel wat tijd en een verplaatsing bespaart.
Het is ook mogelijk om via het elektronische loket van Mijn Dossier, toegang te krijgen tot je akten van de burgerlijke stand, op dezelfde manier als voor de bevolkingsattesten. De akten van de
burgerlijke stand die daarin beschikbaar zijn, zijn de akten opgemaakt sinds 31 maart 2019. Voor
akten die vóór die datum opgemaakt zijn, kun je je wenden tot de dienst burgerzaken.
Hoe werkt het? Surf naar de website https://mijndossier.rrn.fgov.be
Aanmelden doe je met behulp van je elektronische identiteitskaart. Nadat je je eID in de kaartlezer hebt gestoken, zal je ook je pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of je werkelijk de persoon bent
die je beweert te zijn.
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TERUGBLIK

(BE)LEVEN

Schoolsportdagen 2021 : “Superhelden- en Heldinnen”
Ondanks de mindere weergoden zagen we meer dan 300 enthousiaste kids. In 6 proeven konden de superhelden- en heldinnen per klasbubbel het beste van zichzelf laten zien in lasershooting, teambuilding,
racen, blind games, springen & balanceren, etc. Een welgemeende DANKJEWEL aan alle helpende
handen!

Kijk! Ik Fiets! workshop
Op zaterdag 15 mei gingen de 11
stoere fietsers met hun welverdiend
fietsdiploma op zak huiswaarts.
Dank aan Frank, de gekke fietsleermeester en de sportieve begeleiders.

Vive le vélo!

Een activiteit i.s.m. Sportregio Getevallei.

www.sportregiogetevallei.be
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SPORT
Van 1 tot 30 september organiseert Sport Vlaanderen in
samenwerking met de sportdiensten de Maand van de
Sportclub.
Met deze actie wil Sport Vlaanderen de clubs in de kijker zetten en promoten bij de lokale
bevolking. Wordt vervolgd.

(BE)LEVEN

Geetbets doet mee
“En het loopt gesmeerd”
Tijdens onze zomeractiviteiten
schenken we aandacht aan
deze preventie-actie tegen
huidkanker.
'Schaduw, T-shirt, zonnecrème.
En het loopt gesmeerd!' is het
motto en moet ouders aanzetten om kinderen te beschermen tegen de zonnestralen.

www.sport.vlaanderen

Nieuwe BOV coach!
BOV, dat is mensen aanzetten om meer te bewegen via contact
op te nemen met de huisarts om zich te laten begeleiden door
een Bewegen Op Verwijzing-coach.
Tina Hendrickx is onze nieuwe BOV-coach in
Geetbets. Tina is kinesitherapeut voor mens
én dier. Met een luisterend oor en bovenal geëngageerd wil ze mensen ondersteunen in een
aangepast beweegpatroon op lange termijn.

i

geetbets@bewegenopverwijzing.be - 0487-28 17 57
Bereikbaar op werkdagen (8u-20u)
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VRIJE TIJD
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Vrije Tijd

De eerste fase van de renovatiewerken in de bib is bijna achter de rug. we hebben er ondertussen ook
van geprofiteerd om de bib wat te reorganiseren en ons aanbod uit te breiden. Zo zijn de jeugddvd’s
verhuisd naar de jeugdafdeling en kunnen volwassenendvd’s nu ook gratis ontleend worden voor 28
dagen. Ook tijdschriften kunnen nu ontleend worden en we hebben de collectie grondig vernieuwd. we
hebben ook heel wat boeken afgevoerd, deze zijn achteraan in de bib te koop tijdens de openingsuren
aan 0,50 euro/stuk. Voor ieder wat wils, kom gerust snuisteren.
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Tot slot willen we nog rec
lame maken voor onze zomerwed
strijd voor
iedereen tussen 3 en 18
jaar.
Haal je bib reispas af, ga
mee op
leestrip en win! er is een
leuke attentie voor iedereen die de
elneemt!
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Boek je vakantie met Rap op Stap!
Kriebelt het al om een vakantie te boeken of uitstapjes te plannen nu er eindelijk versoepelingen
zijn? Maar is je budget beperkt? Geen nood, bezoek dan even ons Rap op Stap kantoor. Want vakantie is een basisrecht voor iedereen!
Verschillende Vlaamse toeristische partners en sociale organisaties verenigen zich in het Netwerk
‘Iedereen Verdient Vakantie’. Met meer dan 2000 partners willen ze vakantie mogelijk maken voor
iedereen. Samen met het steunpunt Vakantieparticipatie organiseren ze kleine, lokale reisbureaus,
de Rap op Stapkantoren, voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben. Mensen met een
laag inkomen, een kleine uitkering, een verhoogde
tegemoetkoming of mensen in schuldbemiddeling.
Deze mensen kunnen van een korting genieten om
op vakantie of uitstap te gaan.
Wist je dat je intussen al kan kiezen uit meer dan
600 aanbiedingen? Er is voor elk wat wils!
Graag een museum bezoeken of met de kinderen
naar een pretpark? Of liever een paar dagen echt
op vakantie? Je kan zowel vakanties, daguitstappen als sport- en cultuuractiviteiten boeken.
Je kan het aanbod al checken op www.iedereenverdientvakantie.be

i Elke woensdagvoormiddag van 9u tot 12u ben je welkom in ons lokale Rap op Stapkantoor,
AC Den Molencouter, loket A3. Graag wel even een afspraak maken met onze medewerkster Anja Marcq op 011/58 65 78.

Warm weer en chronisch ziek?
Als je aan een chronische ziekte lijdt of dagelijks medicatie neemt, ben je gevoeliger voor gezondheidsproblemen op erg warme dagen. De warmte ontregelt immers je lichaam en bovendien kan warmte en direct zonlicht invloed hebben op de werkzaamheid van geneesmiddelen.
Ga op voorhand langs bij je arts en vraag of je de medicatie gewoon mag doornemen en op
dezelfde manier mag bewaren op erg warme dagen. Vraag op welke symptomen je extra moet
letten op erg warme dagen.
• Lees de bijsluiter voor bewaaradvies. Staat er geen bewaaradvies, bewaar de medicatie dan op
een koele, droge plek. De badkamer is geen goede plek voor medicijnen: het is daar te vochtig.
• Als je inkopen doet, ga dan het laatst langs de apotheek en daarna onmiddellijk naar huis.
Laat medicijnen niet in een warme auto liggen. Indien nodig bewaar je medicijnen in een koeltas.
• Laat voor je zorgen. Stel een lijst op van mensen die je kan contacteren op erg warme dagen.
Organiseer dat je vrienden, buren, … eens extra bij je langskomen of contact met je opnemen
op extra warme dagen. Trakteer hen op een ijsje ;-)
• Blijf binnen op erg warme dagen en op dagen met hoge ozonconcentraties.
Lees meer tips op www.warmedagen.be

12

❘

nieuws

❘

(BE)LEVEN

❘

UIT IN GEETBETS

❘

WELZIJN

❘

WONEN EN WERKEN


A

WELZIJN

Bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT) werd er altijd rekening gehouden met de
inkomsten van de partner van de persoon met een handicap.
Om personen met een partner niet te ontmoedigen om samen te gaan wonen met hun partner,
wordt er vanaf 1 januari 2021 geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner bij
de berekening van de Integratietegemoetkoming. Er bestonden al vrijstellingen op de inkomsten van
de partner, maar nu wordt het dus volledig afgeschaft. Dit betekent dat sommige personen met een
handicap door deze nieuwe maatregel nu wel in aanmerking kunnen komen voor een deze tegemoetkoming of een hogere tegemoetkoming krijgen.
Alle inlichtingen over de inkomsten van je partner zijn nog steeds nodig, ook al wordt het inkomen
van de partner volledig vrijgesteld. Het gezinsinkomen is immers ook belangrijk voor andere zaken,
zoals het bepalen van het aan te rekenen referentiejaar.
Wie al recht heeft op een integratietegemoetkoming hoeft niets te doen. De bestaande dossiers worden automatisch herzien tegen september 2021.
Opgelet : voor de Inkomensvervangende tegemoetkoming IVT blijft de FOD Sociale Zekerheid wel
rekening houden met de inkomsten van de partner.
Meer informatie over deze tegemoetkomingen kan je nalezen op https://handicap.belgium.be

i

Ben je een persoon met een handicap en ben je tussen 18 en 65 jaar oud, dan kom je
misschien in aanmerking voor deze tegemoetkomingen. Onze medewerkster Ann Stassart (tel : 011/58 65 79) helpt je met deze aanvraag in te dienen. Dit kan na afspraak op
maandag- en dinsdagnamiddag.

HOE SCOOR JIJ OP DE DIGITALE GEZONDHEIDSINDEX ?
DOE DE TEST OP SAFEONWEB !
Hoe veilig ben jij online ? Scoor je beter of minder dan de gemiddelde Belg ?
Doe de test op https://safeonweb.be en ontdek of je digitale gezondheid toe is aan een boost.
Je krijgt 15 vragen over updates, back-ups, phishing, virusscans en wachtwoorden.
Met de index kom je te weten hoeveel je afweet van internetveiligheid, wat je goed doet en
waar de pijnpunten liggen.
Safeonweb wil Belgische burgers op een snelle en correcte manier informeren en adviseren over cybersecurity, grote actuele digitale dreigingen en online veiligheid.
Op deze website vind je dan ook een hele reeks tips om
veilig te surfen op het internet en leer je hoe je phishingberichten kan herkennen.
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Inkomen partner geen invloed meer op de integratietegemoetkoming
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ZOMERMAANDEN IN CORONATIJD: LEKKER GENIETEN VAN DE TUIN
OF KLUSSENDE BUREN EN SPELENDE KINDEREN?
Het is zomer en dat nodigt uit om buiten
te vertoeven om aan de slag te gaan met
de klusjes in de tuin of binnen. En daarna
genieten van een lekkere barbecue met muziekje erbij en spelende kinderen buiten.
Dat kan soms leiden tot geluidsoverlast,
geurhinder of andere ergernissen. Die worden vaak niet besproken met de buren,
waardoor het conflict niet opgelost geraakt
en escaleert. Wat dan weer voor de nodige
spanning tussen de buren zorgt. Laat het
niet escaleren en praat op tijd met elkaar!
Maak eventueel afspraken. Zo kunnen veel
ergernissen worden opgelost.
Heb jij zelf al geprobeerd om te praten met
je buur, maar lukt dit niet of durf je niet?
Burenbemiddeling kan daarbij helpen. Vrijwillige burenbemiddelaars staan klaar om je te helpen
een gesprek te voeren en tot goede afspraken te komen met je buur. Ze zijn neutraal en de informatie die wordt verteld, is vertrouwelijk. Burenbemiddeling is gratis en de deelname is vrijwillig.
Hoe verloopt burenbemiddeling?
STAP 1: Ga na of er in uw gemeente een dienst burenbemiddeling is of neem contact op met
burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of tel. 016 26 78 41 tijdens de kantooruren.
STAP 2: Burenbemiddelaars komen bij jou op gesprek en gaan nadien op gesprek bij je buur.
STAP 3: Een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein onder begeleiding van de burenbemiddelaars. Samen zoeken naar een voorstel dat voor iedereen aanvaardbaar is.

In november en december 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) een opleiding tot burenbemiddelaar in het PIVO in
Relegem (Asse).
Inschrijven kan na aanvraag via e-mail aan
burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.
Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor
een verkenningsgesprek. Na dit gesprek word je al dan niet
toegelaten tot de opleiding.

i

Meer informatie zie:
www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling
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In juni is de bloedcollecte nog
kunnen doorgaan in buurthuis
Grazen maar omwille van verbouwingen is dit nu een hele tijd
niet meer mogelijk.
Wij nodigen de donoren graag uit
om voor 2021 en 2022 af te zakken naar Zoutleeuw.
In Zoutleeuw gaat dit door in GC
De Passant, Aen den Hoorn 12.
Dat kan op volgende data :
2021: woensdag 07 juli en
woensdag 29 september van
17u30 tot 21u00
2022: woensdag 02 februari,
maandag 25 april, woensdag
06 juli, woensdag 28 september
telkens van 17u30 tot 21u00
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Sociaal VerhuurKantoor Woonregio Tienen
Wat doet SVK WoonregT?

Prospecteren en inhuren van een kwaliteitsvolle en betaalbare woonst

op de private huurwoning-

markt;

Inschrijven van kandidaat-huurders en toewijzen van woningen aan gezinnen en alleenstaanden
met een laag inkomen en een hoge woningnood;

Begeleiden en ondersteunen van huurders en het opvolgen van het woningonderhoud;
Begeleiden en ondersteunen van eigenaars-verhuurders in functie van het verruimen

van het

woningaanbod en het verzekeren van de vereiste woningkwaliteit;

Overleg en samenwerking met de lokale besturen en woon- en welzijnsactoren.
Waar? In Tienen, Geetbets, Kortenaken, Boutersem, Linter, Zoutleeuw, Landen en Hoegaarden.
Info en inschrijving? Kabbeekvest 110 bus 3, 3300 Tienen 016 82 34 43 https://www.svkwoonregt.be
Voorwaarden inschrijving?



Geen woning of bouwgrond bezitten en geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van
een venootschap waarin een woning of bouwgrond is ingebracht



De maximumale belastbare inkomengrens niet overschrijden:
• Alleenstaande: max d 25.557 / jaar
• Alleenstaande mindervalide: max d 27.698 / jaar
• Anderen: max d 38.335 / jaar + d 2.143 per persoon ten laste



Jij of één van je gezinsleden is meerderjarig en je bent ingeschreven zijn in het bevolkingsregister
of vreemdelingenregister. Wie ingeschreven is in het wachtregister of ambtshalve werd geschrapt, kan zich dus niet inschrijven.

Nodige documenten:
• Attest inkomen laatste 3 maanden
• Betalingsbewijs huur laatste 3 maanden
• Betalingsbewijs onderhoudsgeld en/of schulden ( indien van toepassing)
• Bewijs co-ouderschap / bezoekrecht
• Identiteitskaart of inschrijving in het vreemdelingenregister
• Bewijs woonnood (opzegbrief eigenaar, ongeschiktheidsverklaring, onbewoonbaarverklaring,
huurcontract ( om aan te tonen dat de huurprijs te hoog is in vergelijking met het inkomen)
of vonnis gerechtelijke uithuiszetting
• Getuigschrift / diploma Nederlandstalig onderwijs of bereid zijn de Nederlandse taal te leren
en dit binnen een termijn van 1 jaar na de toewijzing van een woning
Is de kandidaat huurder niet in het bezit van een attest dat kan aantonen dat hij/zij het vereiste
niveau Nederlands heeft behaald, dient hij/zij zich te richten tot het Agentschap integratie en
inburgering regio Vlaams-Brabant, Kolonel Begaultlaan 1c bus 21, 3012 Leuven (Wilsele),
02 701 77 00, Vlaams-brabant@integratie-inburgering.be
• Indien u geen huurwaarborg kan betalen, kan u een lening aangaan binnen het OCMW of
zich wenden tot het Vlaams Woningfonds, http://www.vlaamswoningfonds.be
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WONEN
EcoWerf haalt asbest op aan huis

In Vlaamse huizen en gebouwen zit nog veel asbest. De Vlaamse regering
streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Ook EcoWerf wil
samen met de lokale besturen haar steentje bijdragen om asbest op een
veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren. Daarom
organiseert EcoWerf met behulp van subsidies van de Vlaamse regering de ophaling van asbest
aan huis en de milieuveilige opslag ervan.
EcoWerf focust hierbij op asbest toegepast in dakbedekking, die beperkt is tot een dakoppervlakte van 150 m². EcoWerf aanvaardt enkel gebonden asbest zoals (golf)platen en asbestleien.
Ongebonden (losse) asbest, bijvoorbeeld verwerkt in plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen,
is niet toegestaan: hiervoor kan je terecht bij een erkend bedrijf (raadpleeg www.ovam.be/omgaan-met-asbest). Voor gebonden asbest kan jij als inwoner van het werkingsgebied van EcoWerf
gebruik maken van de nieuwe dienstverlening, maar ook lokale besturen, verenigingen, kmo's en
scholen komen in aanmerking.
Hoe verloopt de aanvraag en ophaling van asbest?
Wens je jouw asbest te laten ophalen aan huis, vul dan het aanvraagformulier in op www.ecowerf.be.
De asbestcoach van EcoWerf neemt vervolgens contact met je op en plant een huisbezoek in. De
asbestcoach komt ter plaatse de situatie bekijken, geeft informatie over een veilige afbraak en verkoopt het nodige aantal asbestzakken. Verder spreekt de asbestcoach ook af waar de zakken veilig
en goed bereikbaar moeten aangeboden worden voor ophaling en legt de ophaaldatum vast. Op de
afgesproken datum komt een ophaalwagen van EcoWerf de abestzakken ophalen en vervoert deze
veilig naar de gespecialiseerde verwerker.
De OVAM subsidieert dit project van EcoWerf en betaalt de kosten voor de ophaling en de verwerking.
Dankzij die subsidie betaal je als inwoner slechts 30 euro per asbestzak: dit bedrag is vastgelegd door
de OVAM en geldt in heel Vlaanderen. Voor dit bedrag krijg je 1 asbestzak en 2 setjes persoonlijke
beschermingsmiddelen (FFP3-mondmasker, handschoenen, overall), komt de asbestcoach op voorhand langs, komt EcoWerf het asbest aan huis ophalen en zorgt voor de milieuveilige verwerking. Elk
gezin kan gebruik maken van maximaal 5 asbestzakken per jaar. Aanvragen zijn mogelijk sinds 17
mei 2021 en de effectieve ophalingen zijn begonnen op 17 juni 2021. Hou er rekening mee dat het
aantal aanvragen dat EcoWerf kan behandelen beperkt is en dat het project gedurende 3 jaar loopt.
Andere mogelijkheden voor grotere volumes
Per jaar kan je maximaal 5 asbestzakken laten ophalen. Voor grotere volumes kan je geen beroep
doen op de ophaling aan huis via EcoWerf. Je contacteert daarvoor best een private asbestophaler of
-verwijderaar. Het blijft ook steeds mogelijk om gebonden asbest af te leveren op het EcoWerf-recyclagepark. In dat geval dien je op voorhand een afspraak te maken via https://ecowerf.mijnrecyclagepark.be. Het is verplicht om je asbest op het recyclagepark verpakt aan te leveren in doorzichtige
plastic folie van minstens 0,1 mm.

i Op www.ecowerf.be vind je alle informatie over de ophaling van asbest aan huis. Je vindt
er ook een lijst met veelgestelde vragen (FAQ’s). Heb je na het lezen van deze informatie nog
vragen, neem dan contact op via het contactformulier op www.ecowerf.be of via 0800/97097.
Neem zeker ook een kijkje op de website van de OVAM (www.ovam.be/omgaan-met-asbest)
voor meer informatie over het veilig verwijderen van asbest.
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De zomer is er: spring zuinig om met water!
Na een fris voorjaar was het uitkijken naar een zonnige zomer. Ondertussen zijn we zo ver en tijdens deze warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De Watergroep staat in jouw
gemeente elke dag in voor de levering van lekker en gezond drinkwater. Met deze tips slaag je erin
om in droge periodes (nog) zuiniger om te springen met drinkwater.
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een bad.
• De grond in je tuin opharken is even goed als tweemaal sproeien.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is en doe dat bij voorkeur
met regenwater.
• Begiet jouw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends
vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan minder snel.
• Besproei je gazon niet. Het gras zal zich na een periode van droogte spontaan herstellen.
• Was jouw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
• Laat 's nachts de kraan dicht. Geef watertorens en reservoirs de kans om zich opnieuw te vullen.
Zo heb je de volgende ochtend steeds opnieuw heerlijk fris kraanwater.

i

Meer tips om water te besparen kan je lezen op
https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen.
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MILIEU
Ziet jouw tuin af van de droogte?

Hoe zorg je ervoor dat de bodem beter vocht vasthoudt?
Voorkom blote grond. Blote grond droogt sneller uit dan bedekte
grond. Langdurige droogte verandert de structuur van de grond zodat
deze haar vermogen verliest om water uit de diepere grondlagen op te
trekken.
Waterdoorlaatbaarheid begint dus met een gezonde bodem. Zorg
daarom voor een gelaagde beplanting in de tuin. De combinatie van
planten in verschillende lagen geeft je tuinbodem een goede kruimelstructuur en een actief bodemleven.
Tips
©Lander Loeckx
• Bouw je planten in verschillende lagen op: mos-, kruid-, struik- en
boomlaag.
• Laat gevallen bladeren tussen struiken en bomen liggen, of bedek met versnipperd gras of verhak
seld snoeihout. Deze mulchlaag mag 5 tot 10 cm dik zijn.
• Bedek de bodem met lage planten (in plaats van schors of doeken). Ze zorgen ervoor dat het regenwater traag in de grond dringt bij regenweer en het beperkt verdamping bij droog weer.
• Zet de juiste plant op de juiste plaats.
Jouw voordeel?
• Onkruid krijgt minder kans, dus moet je minder wieden. En dat betekent meer genieten.
• Je tuin houdt meer water vast, dus moet je minder gieten. En ook dat betekent meer genieten.
Ziet jouw gras af van de droogte?
Minder maaien is de oplossing. Want pas gemaaid gras wil
groeien, waar het energie en water voor nodig heeft. En
laat er van dat water nu net niet genoeg zijn in een droge
periode. Ook de zon kan beter aan je gazon als je het te kort
maait. Gevolg? Je gazon verhit en verbrandt.
Tips
• Sla het maaien dus eens over of zet je grasmachine
© Dirk Buysse
op de hoogste stand of gebruik een mulchmaaier die
de grassnippers weer in je gazon blaast.
• Maai een stuk van je gazon helemaal niet of maak er een bloemenweide, bloemenakker of zonneborder van.
• Breng schaduw op je grasmat met een groene haag of een boom.
Jouw voordeel?
• Minder maaien = minder tuinafval en meer tijd om te genieten;
• Een gezondere tuinbodem die meer water opneemt;
• Meer kleur en leven in je tuin.

i Meer weten?
‘Leve de tuin. Volop genieten van jouw stukje groen’ is een campagne van de provincie
Vlaams-Brabant. Meer weten? www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
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Naar een vernieuwd wegbermbeheer in de gemeente
Je fietst, wandelt of rijdt er dagelijks langs: onze wegbermen zijn zo’n
evidentie dat velen er amper aandacht aan besteden. De gemeente
heeft er wel jaarlijks een hele kluif aan: de grazige bermen worden
twee keer gemaaid, voor de veiligheid wordt soms een extra maaibeurt voorzien …
Het Bermbesluit op Vlaams niveau bepaalt dat een eerste maaibeurt slechts mag vanaf 15 juni,
een tweede vanaf 15 september. Het maaisel moet worden afgevoerd. Dit om zaadzetting voor
een groot aantal wilde planten te bevorderen en om de bermen voedsel (stikstof!) armer en zo ook
soort- en bloemrijker te maken.
Een beheer- én actieplan voor de ‘Betse bermen’
Die afwisseling van enerzijds bloemrijke, anderzijds
overwegend grazige bermen, vraagt om een beheer
dat bij voorkeur afwijkt van vermelde vastgelegde
maaidata. Soms wordt best een keer meer gemaaid,
soms een keer minder. Sommige bermen kunnen
van gras- naar ‘bloem’berm worden omgevormd, andere wellicht niet. Deze afwijking kan echter enkel
op basis van een officieel vastgesteld Bermbeheerplan. Daarom diende de gemeente samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) vorig jaar een
projectvoorstel in voor een zogenaamd ‘geïntegreerd
bermbeheer- en actieplan’ voor de gemeenten Kortenaken en Geetbets. Dit werd goedgekeurd waardoor de
provincie dit voor 75% van de kostprijs ondersteunt. Dit
en volgend jaar stelt RLZH dit plan op punt: op basis van
een inventarisatie van soorten, ligging, kansen… worden maaischema’s uitgewerkt die de plantenrijkdom van de bermen bevorderen en hoge grasgroei verminderen. Er wordt tegelijk gekeken waar aanplant van nieuwe struiken of bomen op openbaar domein wenselijk én mogelijk is.
De komende twee jaar zijn dan ook een soort ‘overgangs’jaren. Vanaf 15 juni wordt overal in de
gemeente eerst één strook langs de wegkant gemaaid, daarna volgt de rest. Opdat voldoende
tijd voor inventarisatie beschikbaar zou zijn, kan het daarom wel zijn dat een berm in je buurt
wat later dan anders wordt gemaaid: alvast dank voor je begrip!
Deze bloemen in de berm in je buurt geven trouwens een idee van wat je in je tuin kan verwachten wanneer je her en der plekjes gazon minder maait: minder ‘netjes’ betekent hier niet
‘onverzorgd’, integendeel: wel meer ‘natuurbewust’ en dus juist ‘zorgzamer’! Intussen kan je
als inwoner ook al je steentje bijdragen: zorg ervoor dat grasmaaisel niet in de berm belandt,
maai geen bermen als ‘uitbreiding’ van uw tuin, en vooral: sta eens letterlijk stil bij de bermen
in je buurt en laat ons weten wanneer je er speciale planten- of vlindersoorten aantreft! Je mag
dat dan doorgeven aan het Regionaal Landschap via mail: egbert.asselman@rlzh.be.
Het project Duurzaam Biodiversiteitsproject ‘Koesterbermen in Kortenaken en Geetbets ter versterking
van het groenblauwe netwerk’ wordt financieel ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant.

nieuws

❘

(BE)LEVEN

❘

UIT IN GEETBETS

❘

WELZIJN

❘

WONEN EN WERKEN

❘

21

MILIEU
Steenuil te gast in onze Gemeente.
De steenuil is jaren te vinden in onze omgeving en heeft nog altijd nood aan een betere bescherming en goede broedplaatsen. Vrijwilligers en steenuilspecialisten uit Vlaanderen bundelen hun
krachten en kennis voor het bijhouden van het steenuilenbestand en het organiseren van nestkastacties en studiedagen.
De steenuil leeft in een halfopen agrarisch landschap met bomen en struiken en ze nestelen in oude
knotwilgen en hoogstamfruitbomen. Hun menu bestaat uit kleine zoogdieren, vogels, insecten, slakken, kikkers en kevers.
In onze gemeente hebben de steenuilen een gastgezin
gevonden bij Ivo Langen in Hogen waar ze al vele jaren
in een veilige omgeving de kans hebben om een nest uit
te broeden.
Een keer per jaar leggen ze gemiddeld vier eieren en de
partners blijven elkaar levenslang trouw, ze blijven op de
zelfde broedplaats en ze voeden de jongen 5 weken. Nadien zoeken deze jongen dan hun eigen habitat in een
straal van 20 km rond hun broedplaats.
Ook dit jaar zijn er 3 jonge uilen uitgebroed en die gaan
binnenkort uitvliegen. Voordien worden deze jongen geringd door wetenschappelijk ringer Philippe
Smets die de gegevens doorstuurt naar de ringcentrale van het K.B.I.N. om de jonge steenuilen tijdens hun leven te blijven volgen.
Jammer genoeg zijn er talrijke bedreigen voor deze dieren zoals minder prooien, meer verkeer en het gebruik
van pesticiden. Jonge uilen lopen ook het risico te verdrinken in drinkbakken van paarden of schapen. Meestal
hebben deze bakken gladde wanden en kunnen ze er niet
meer uit.

i

Waarnemingen van Steenuilen kunnen gemeld
worden op www.waarnemingen.be

Sluitingsdagen juli - augustus 2021
Alle gemeente- en OCMW-diensten zullen gesloten zijn op woensdag 21 juli (nationale feestdag).
Ter gelegenheid van Geetbets- en Rummenkermis zullen alle gemeente- en OCMW-diensten gesloten zijn op maandag 23 augustus (Geetbets kermis) en maandag 30 augustus (Rummen kermis)

22

❘

nieuws

❘

(BE)LEVEN

❘

UIT IN GEETBETS

❘

WELZIJN

❘

WONEN EN WERKEN

Wespennest-Vlaanderen
Wespennest.Vlaanderen is een platform met als doel de burger, die kampt met een wespennest, tot
bij het e-loket van de brandweerzone te brengen. Door het ingeven van de postcode en woonplaats
op Wespennest.Vlaanderen kom je makkelijk en onmiddellijk bij de bevoegde zone terecht. Daarnaast kan je kiezen om ook te werken met een professionele verdelger. Deze zijn vaak sneller en
goedkoper dan de brandweer.
We willen uiteraard ook het aantal onnodige telefoontjes naar de 112 noodcentrales en de brandweerzones proberen te beperken. Wespenverdelging is geen dringende opdracht voor de brandweer.
Het is dan ook meestal niet nodig en tijdrovend om de aanvraag telefonisch door te geven. Zeker het
noodnummer 112 moet bereikbaar blijven voor reële noodoproepen. We sensibiliseren de bevolking
dan ook om de aanvraag online (24/7) in te geven.
En dan is er ook het educatief karakter van ons platform. Vaak is het niet nodig om een wespennest
te verdelgen. We hebben liever geen wespen in de buurt, maar ze zijn immers onze bondgenoot en
verdelgen op hun beurt vervelende vliegen en muggen en andere insecten. Maar al te vaak worden
bijen met wespen verward. Honingbijen zijn beschermde diertjes en mogen in geen geval vernietigd
worden. De brandweer komt in dergelijke gevallen onnodig ter plaatse en moet opnieuw doorverwijzen naar een imker. Op algemene vraag hebben we dit jaar een wespenfolder gemaakt die alles
duidelijk en visueel voorstelt en die je kan downloaden via onze website www.wespennest.vlaanderen

i Voor meer info kan je terecht op volgende sites :
Alles over wespen: www.allesoverwespen.be
Verschil tussen wespen en bijen: www.wespenenbijen.be
Een imker zoeken: www.imkerzoeken.be
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