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IN DE KIJKER

in de kijker
Maaltijden van het OCMW: lekker, gezond en dagvers!
Nadat we in een vorige editie het administratief team van het OCMW in de kijker gezet hebben is
het nu de beurt aan het keukenteam. Kelly en Lieve zorgen samen met de medewerkers die het eten
rondbrengen dagelijks voor een lekkere maaltijd.
Sinds 1980 al biedt het OCMW de gezondste en lekkerste maaltijden aan voor oudere of zieke mensen die niet in de mogelijkheid zijn om deze zelf klaar te maken. Sinds 2020 werken we hiervoor
nauw samen met het woonzorgcentrum Betze Rust.
DAGVERSE PRODUCTEN
We houden eraan te werken met de beste leveranciers uit de omgeving. We volgen daarnaast ook een
lente-, zomer-, herfst- en wintercyclus en werken bijna uitsluitend met seizoensproducten en met zo
weinig mogelijk groenten uit blik. De maaltijden zijn dan ook heel gevarieerd en gezond. Iedere dag
zorgen we voor dagverse soep, een hoofdgerecht, een dessert en een vieruurtje.
MAALTIJDEN OP MAAT VAN DE CLIENT
De maaltijden worden zout- en vetarm klaargemaakt. We komen tegemoet aan de wensen en noden
van de cliënt. Volg je een zoutloos dieet, ben je diabeticus of ben je allergisch voor bepaalde voedingsstoffen ? Of moet je een maag-en darmsparend dieet volgen? Geen probleem, je maaltijd wordt aangepast. Voor mensen met slikproblemen wordt het vlees ook al fijngesneden.
HACCP NORMEN
Elke maaltijd wordt dagvers bereid in de professionele keuken van vzw Betze Rust. Deze keuken voldoet
aan alle strenge normen inzake HACCP om de voedselveiligheid te waarborgen. Zo worden bijvoorbeeld alle vlees- en vissoorten tot op de juiste graad bereid. Onze medewerkers van de keuken volgen
nauwgezet alle regels inzake voedselveiligheid en respecteren altijd de hygiënecode. Zo dragen onze
keukenmensen een haarnetje en na elke dienst wordt de keuken grondig gereinigd.
LEVERING AAN HUIS
Onze medewerkers bereiden en leveren maaltijden van
maandag tot en met vrijdag. De maaltijden worden geserveerd in een inox schotel en zo warm gehouden in een thermo box. Zo behoudt elke bereide maaltijd zijn temperatuur en dient de maaltijd niet meer opgewarmd te worden.
Voor mensen die ook in het week-end een maaltijd wensen,
voorzien we een volwaardige diepvriesmaaltijd.
Onze medewerkers geven de maaltijden steeds persoonlijk
af. We hechten heel veel belang aan dat persoonlijk contact. Want zo kunnen onze medewerkers meteen nagaan
of alles in orde is.
EEN EERLIJKE PRIJS VOOR EEN (H)EERLIJKE MAALTIJD
De prijs van de maaltijden wordt berekend aan de hand van het gezinsinkomen. Op die manier kan
iedereen een lekkere en gezonde maaltijd verkrijgen tegen een aanvaardbare prijs.
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Wil je meer informatie of wens je een beroep te doen op deze dienst, dan kan je contact
opnemen met Anja Marcq op 011/58 65 78 of Ann Stassart op 011/58 65 79
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NIEUWS
Dankwoord

Na anderhalf jaar coronaleed, kregen we einde juni en begin juli af te rekenen met langdurige en
hevige regenbuien. De plaatselijke grachten en beken in Geetbets, Rummen en Grazen o.a. de Overbeek, de Melsterbeek, Graasbeek, Asbeek en Gete traden buiten hun oevers. Dit zorgde voor heel wat
materiële schade, ongemakken en omleidingen in onze gemeente.
Als burgemeester was ik onder de indruk van de grote inzet, motivatie, betrokkenheid en hulp van heel wat
vrijwilligers, inwoners en buren die zich spontaan hebben gemeld ter plaatse en zeker ook na onze oproep bij
het vullen van het grote aantal zandzakken. Vele handen
maakten het werk lichter.
Evenzeer wil ik onze medewerkers van de technische
dienst en onze partners zoals de brandweer Diest, VMM,
grondwerker
Mullens, de
lokale horeca
en Natuurpunt bedanken voor hun inzet, ondersteuning en
bereidwillige medewerking. Ook de gemeentebesturen van
Haacht, Keerbergen en Boortmeerbeek die op eigen initiatief ons zandzakken aanleverden vanuit hun gemeente. Een
zeer mooi gebaar en welgekomen hulp op dat ogenblik.
We hebben met z’n allen de krachten gebundeld en gedaan
wat we moesten en konden doen. En dat heeft gewerkt. Natuurlijk zijn er zaken die misschien anders
of zelfs beter kunnen. Daar moeten we met z’n allen dan weer van leren. Daarom wil ik nogmaals
namens het gemeentebestuur aan iedereen die, op welke manier dan ook, Geetbets en haar inwoners
heeft geholpen in deze moeilijke periode, mijn grote dank en
waardering uitspreken.

Jo Roggen
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NIEUWS

NIEUWS

Nieuws uit de gemeenteraad
In juni nam raadslid Birthe Lux (Open VLD) ontslag uit de gemeenteraad
omwille van een verhuis richting de provincie Antwerpen. Zij werd opgevolgd door Tony Jacobs in de gemeenteraad. Tony is gepensioneerd, maar
nog heel actief in heel wat verenigingen, alsook in de raad van bestuur bij
Storzo en bij SVKWoonRegt. Hij is ook voorzitter van de lokale afdeling
Open VLD Geetbets. Tony zat sinds kort in het bijzonder sociaal comité.
Daar wordt hij nu vervangen door nieuwkomer Natalie Chaltin. Nathalie werkt als beleidsmedewerker bij KBC Private Banking.
Ze is geboren en getogen in Waanrode, maar
ze woont samen met haar gezin al meer dan
11 jaar in Geetbets. Voor haar is Geetbets een toffe gemeente, waar de
kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen in een aangename
groene omgeving.
Eind juni legde eveneens
Katrien Weckx (CD&V) de
eed af als opvolger van Monique Adams. Katrien werkt als Stafmedewerker Communicatie bij Landelijke Gilden, een vereniging voor
mensen die graag op het platteland vertoeven en die
zich inzet voor de leefbaarheid van het dorp en het platteland.
En intussen nam ook raadslid Bart
Andries (CD&V) zijn ontslag in de
gemeenteraad wegens een verhuis naar de Limburgse hoofdstad. Bart zal vervangen worden door zijn vader Marcel Andries, die intussen reeds kan terugblikken
op meer dan 50 jaar politieke ervaring. Marcel is verknocht aan Geetbets want
hij zegt zelf “Oud worden én in je eigen buurt blijven wonen: dat houdt een mens
jong”.

Wij wensen hen allemaal succes met hun nieuwe uitdagingen.

Sluitingsdagen september - oktober 2021
Er zijn geen sluitingsdagen tijdens de maanden september en oktober maar we geven graag al
enkele data mee voor begin november. Alle gemeente- en OCMW-diensten zullen dan gesloten
zijn op Allerheiligen maandag 1 en Allerzielen dinsdag 2 november. De andere sluitingsdagen
voor november en december worden in een volgende editie meegedeeld.
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BURGERZAKEN

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad enkele wijzigingen in het gemeentelijk reglement betreffende de begraafplaatsen goedgekeurd.
Met Allerheiligen in aantocht vestigen wij graag de aandacht op de belangrijkste punten:
HOOFDSTUK VI : Graftekens, bouw- en beplantingswerken
Artikel 48
§2 Graftekens voor de graven
De graftekens blijven altijd 15 cm binnen het toegewezen perceel (zie Art. 33) . Dit betekent dat:
• het grafteken op een kindergraf maximaal 160cm bij 80cm groot is, en in geval van dubbele concessie 160cm bij 190cm breed
• het grafteken op een gewoon graf maximaal 190cm bij 80cm groot is, en in geval van dubbele concessie 190cm bij 190cm breed
• het een grafteken op een grafkelder maximaal 200cm bij 90cm groot is, en in geval van dubbele
concessie ook 200cm bij 210cm breed.
• De graftekens zijn nooit hoger dan 1 meter, voor kindergraven niet hoger dan 75 cm.
§3 Graftekens voor de urnenvelden en columbaria
• Voor graftekens op de urnenvelden gelden de maximaal toegestane afmetingen: hoogte van de recht
opstaande grafsteen (gemeten vanaf de grond) van 43 cm, breedte van 42 cm en een dikte van 10 cm*
• De afmetingen van de horizontaal geplaatste urnendeksels voor de urnenvelden bedragen maximaal
42cm breedte en 56cm lengte, met een maximale dikte van vooraan 10 cm, en achteraan 14 cm.**
• De afmetingen van de afdekplaten voor de columbaria zijn standaard vanwege de eveneens standaard grootte van de nissen voor de urnen.
*gewijzigd GR 28 december 2020
** ingevoegd bij GR 28 december 2020

Artikel 49 Plaatsing grafstenen (gewijzigd bij GR 28 december 2020)
§1 Gemeente contacteren
Alvorens de grafzerk kan worden geplaatst, dient de steenkapper contact op te nemen met de Dienst
Burgerzaken van de gemeente. Dit kan telefonisch op het nummer 011/58.65.00 of via mail naar burgerzaken@geetbets.be
§4 Wegnemen van materialen van ambtswege
Indien de in dit artikel gestelde voorwaarden niet worden nageleefd, kan, na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling en op bevel van de burgemeester, van ambtswege worden overgegaan tot het
wegnemen van de materialen en het herstellen in de oorspronkelijke staat op kosten van de overtreder.
Alle wijzigingen kunnen worden nagelezen in het gemeentelijke reglement betreffende de
begraafplaatsen. Dit reglement is gepubliceerd op de website van de gemeente of je kan een
exemplaar bekomen bij Lien Eggermont le@geetbets.be 011/58.65.34 of Christa Schollen
cs@geetbets.be 011/58.65.35
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TERUGBLIK

(BE)LEVEN

Zomersportweek
De eerste week van juli zijn we er meteen ingevlogen met onze pittige eerste zomersportweek onder
het thema “Bets Bootcamp for Kids” met 55 enthousiaste kinderen! In de voormiddagen op een eigenzinnige manier omgaan met bekende en minder bekende sporten. In de namiddagen stonden er
teambuilding activiteiten op het programma, bootcamp workshops en afsluiten deden we in stijl met
een heus ‘Bets Bouncecamp’ en 2 reuzehindernissenbanen.

De volgende weken konden de kinderen terecht op het speelplein. Afhankelijk van het weer werden er binnen of buiten spelletjes georganiseerd, en het is aan de foto’s te zien dat het plezant was:
knutselen, waterspelletjes, kliederen met verf, dansen, trampolinespringen, het kwam allemaal aan
bod. En de kinderen genoten er overduidelijk van!
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TERUGBLIK

Na het jonge geweld komen de kranige oudjes aan
bod want in augustus hebben 2 van onze inwoners
de kaap van de 101 jaar bereikt. Julienne Vanderseypen mocht op 2 augustus 101 kaarsjes uitblazen
en op 30 augustus was het de beurt aan Eufrasie
Steegmans. Beide dames brachten een groot deel
van hun jeugd door in de Molenstraat, dat moet
daar gezonde lucht zijn! Proficiat dames!

ZA 04/09/2021

(BE)LEVEN

Mayors for Peace
Mayors for Peace is een internationaal
netwerk van steden en gemeenten dat
wereldwijd ijvert voor nucleaire ontwapening. Geetbets steunt deze organisatie en liet van 6 tot 9 augustus de vlag
van Mayors for Peace wapperen aan het
gemeentehuis ter herdenking van de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki 76 jaar geleden.

ZA 04/09/2021

ZA 11/09 /2021

Sterrenparade

Opendeur Sprankelend Hageland

250 jaar St Ambrosiuskerk

T za 04/09/2021
H Sporthal De Warande
Ketelstraat 50 - 3454 Rummen
d/
i maeswendy74@hotmail.com
CV De Fruitfretters

T za 04/09/2021 om 13u00 tot
zo 05/09/2021 om 20u00
H Wijndomein Hagegoud
Glabbeekstraat 217 - 3450 Geetbets
d/
i info@hagegoud.be
Wijndomein Hagegoud

T za 11/09/2021 tot zo 12/09/2021
H St Ambrosiuskerk
Ketelstraat - 3454 Rummen
d/
i raemaekers-dehasque@telenet.be
Vrienden van Paul

ZA 23/10/2021

ZA 18/09/2021
Bal - en bewegingsschool

Eetdag tvv carnavalstoet Geetbets

T za 18/09, za 25/09 en za 2/10/2021
H Sporthal De Warande
Ketelstraat 50 - 3454 Rummen
d/
i turnvereniginggeetbets@gmail.com
bestuur@bevogeetbets.be
Volleyclub BEVO GEETBETS

T za 23/10/2021
H Parochiezaal Hogen
Hogenstraat 101 - 3450 Geetbets
d/
i maeswendy74@hotmail.com
CV De Fruitfretters

Jouw activiteit in de volgende G’zet?
Geef je evenement in vóór 1 oktober 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

(BE)LEVEN

Deze zomer liep de tweede editie van Bestemming: bib!

ü Bestemming: bib!
Deze zomer liep de tweede editie van onze wedstrijd “Bestemming: Bib”.
Kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar konden in de bibliotheek een
reispas afhalen met zes bestemmingen op, waar ze telkens een boek bij
zoeken. We daagden hen uit om deze zomer zes boeken te lezen. Voor
elk gelezen boek kregen ze een stempel in een reispaspoort. Aan het
einde van de zomer verzamelen we alle reispassen en kiest “Iedereen
Leest” er een aantal winnaars uit.

ü Bib aan huis
Dit is een dienst voor alle minder mobiele inwoners van Geetbets die
zelf niet meer naar de bibliotheek kunnen komen: bejaarden, zieken,
mensen met een handicap of wie dan ook die zich niet zelfstandig naar
de bibliotheek kan verplaatsen. De materialen worden 1x per maand
aan huis geleverd. Wil je van deze dienst gebruik maken, bel naar
011/586551, wij helpen je graag verder.

ü Fundels
Leen boekjes digitaal & gratis, ” fundels: leesplezier op een
andere manier”.
Nog meer Fundels beleven en lenen kan door je aan te melden via de bib, ga naar de catalogus en kijk bovenaan ‘digitale bib’, meld je aan met ‘Mijn Bibliotheek’ profiel.
Naast de online Fundels prentenboeken zijn er de online
Avi-boekjes. Lekker leren lezen voor kinderen van 6 tot 10
jaar met Fundels AVI-boeken online. Op een kindvriendelijke
speelse manier stimuleert Fundels AVI-boeken de leesontwikkeling.

ü Nieuwe aanwinsten
De catalogus van de bibliotheek kan je
terugvinden op geetbets.bibliotheek.
be. Je kan die catalogus thuis raadplegen of anders helpen de bibliotheekbediendes je daar graag mee
via de computer aan de balie. Op
die site kan je ook ontdekken welke
boeken, strips en tijdschriften er de
laatste maand zijn binnengekomen.
Kom zeker ook een kijkje nemen in onze bibliotheek, je vindt
ze in het rek met nieuwe aanwinsten.
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A

WELZIJN
AANDACHT : JUISTE ADRES OCMW !

WELZIJN

Het gebeurt nog vaak dat post voor het OCMW verkeerd wordt geadresseerd of wordt ingestoken in de brievenbus aan het voormalige
OCMW-gebouw.
Het juiste adres voor alle briefwisseling tav het OCMW is : AC Den
Molencouter - OCMW Geetbets, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets.
Briefwisseling bedoeld voor het OCMW en medewerkers dient ingestoken te worden in de brievenbus die zich bevindt vooraan aan het
Administratief Centrum.
Wil je dat er correct gevolg wordt gegeven aan je briefwisseling,
verstuur het dan naar het correcte adres of steek het in de juiste
brievenbus !!
KORTINGSKAART NMBS VOOR GROTE GEZINNEN
Bestaat je gezin uit minstens 3 kinderen jonger dan 25 jaar en wil je graag voordelige treinuitstappen met hen maken, dan is het misschien interessant om een kortingskaart NMBS voor grote
gezinnen aan te vragen.
Met deze kortingskaart grote gezinnen geniet je immers van een korting van 50% voor een standaardbiljet (1ste en 2de klasse) voor jezelf en de kinderen die ouder zijn dan 12 jaar.
Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar, reizen altijd gratis.
De kaart wordt afgeleverd door de Gezinsbond, LOGA, la Ligue des Familles en de NMBS.
In elk station van de NMBS kan je het aanvraagformulier verkrijgen.
Je kan het formulier ook downloaden op https://www.belgiantrain.
be/nl. Per aanvraag ken je meerdere kortingskaarten aanvragen. Je
vult het aanvraagformulier in en laat het daarna legaliseren door
het gemeentebestuur of je voegt een attest gezinssamenstelling toe.
Nadien kan je met het volledig ingevulde aanvraagformulier aan
het loket van elk Belgisch station een kortingskaart laten aanmaken.
Breng een pasfoto mee of de elektronische identiteitskaart van elke
rechthebbende. Per aanvraag betaal je 6 euro ongeacht het aantal kaarten dat je aanvraagt.
je meer informatie of hulp bij de aanvraag van deze kortingkaart, dan kan je terecht bij
i Wens
de medewerkers van de sociale dienst.

Financiële steun voor kankerpatiënten
Voor veel kankerpatiënten kunnen de zorgkosten hoog oplopen. Het
Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kan financiële steun toekennen, op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten,
en de verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen.
Wil je weten of jij in aanmerking komt voor financiële steun van het
Kankerfonds? Of wil je nagaan of een patiënt die je begeleidt financiële steun kan krijgen? Wend je dan tot je mutualiteit, de sociale dienst van het ziekenhuis, een dienst
voor gezinszorg of een palliatieve dienst. Je kan deze steun niet zelf aanvragen.
Naast het Kankerfonds zijn er ook andere sociale voorzieningen voor mensen met kanker.
Met al je vragen kan je terecht bij de helpdesk van het Kankerfonds op nummer 078/15 07 02, via
mail naar kankerfonds@komoptegenkanker.be of op www.allesoverkanker.be/sociale-voorzieningen.
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Awel, de luisterlijn
voor kinderen en jongeren,
zoekt beantwoorders.
Iets voor jou?

Surf naar awel.be/word-beantwoorder
en stel je kandidaat vóór 29 sept. 2021

www.borstkankerman.be
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Huisdiereninfo
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WONEN
Afval verminderen in huis en tuin: gratis online infosessies

EcoWerf organiseert, in samenwerking met Vlaco (Vlaamse compostorganisatie), online sessies
die je kunnen helpen om minder afval te produceren of om het een nieuwe bestemming te geven
in huis en tuin.
De vorige sessies kenden een overdonderend succes. Tussen december 2020 en eind mei 2021
hebben zo'n 1.000 inwoners deelgenomen aan één of meerdere sessies. Ook dit najaar worden er
sessies georganiseerd en wel de volgende:
• Donderdag 7/10: Waterbeheer in de kringlooptuin (nieuw!)
• Maandag 11/10: Kringlooptechnieken in veranderend klimaat
• Donderdag 14/10: Pesticidenvrij beheer
• Donderdag 21/10: Composteren in een notendop
• Maandag 25/10: Vaste planten en hun eigenschappen (nieuw!)
• Donderdag 28/10: Snoeihout voorkomen en verwerken
• Donderdag 04/11: Grasbeheer
• Maandag 08/11: Voedselverlies voorkomen en koken met restjes
• Donderdag 18/11: Voedselverlies voorkomen en bewaartechnieken
• Maandag 22/11: Voedselverlies beperken en koelkastbeheer
Elke online les start om 20.00 uur en duurt 1,5 uur. Om ten volle te kunnen deelnemen aan de sessie,
heb je een laptop met camerafunctie en een stabiele internetverbinding nodig.
Om je in te schrijven stuur je een e-mail naar afvalpreventie@ecowerf.be met vermelding van welke
sessie(s) je wil volgen. Als je inschrijft rekenen we er op dat je effectief deelneemt.
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WONEN
Inwerkingtreding Decreet Zorgwonen vervroegd
Het decreet van 18 juni 2021 verruimt de mogelijkheden om een zorgwoning te melden.
Een zorgwoning is een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal twee oudere
(65+) of hulpbehoevende personen kunnen
wonen bij iemand die hen zorg verleent.
Wegens de maatschappelijke urgentie van dit
decreet heeft de Vlaamse Regering de datum
van inwerkingtreding ervan nu vastgelegd op
16 augustus 2021.
Vanaf dan is, naast die van een inpandige zorgwoning, onder bepaalde voorwaarden ook de creatie
mogelijk van een zorgwoning in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw of in een
tijdelijke, verplaatsbare constructie in de nabijheid van de hoofdwoning.
Wanneer de zorgwoning aan een aantal voorwaarden voldoet, volstaat een melding.

i

Voor meer informatie over deze wijzigingen kijk op www.vlaanderen.be/zorgwonen

E-loket www.1722.be
Sinds kort bestaat er een e-loket www.1722.be. Het telefoonnummer 1722 dat je kan contacteren
tijdens of na storm of onweer bestaat reeds langer. Een nationaal e-loket bestond echter nog niet, nu
dus wel. In tegenstelling tot het telefoonnummer 1722 zal dit nieuwe e-loket permanent beschikbaar
zijn, waardoor de burger op elk moment beroep kan doen op de brandweer bij stormschade.
Het betalend telefoonnummer 1722 zal nog steeds worden geactiveerd bij afkondiging van code
geel, oranje en rood door het KMI. Tijdens piekmomenten kan dat nummer echter overbevraagd
zijn, waardoor er een wachtrij kan ontstaan. Het e-loket www.1722.be biedt hiervoor een alternatief
voor het hele land. Het blijft mogelijk om tijdens noodweer naar 1722 te bellen. Het e-loket, dat tot
stand kwam in samenwerking met de Belgische brandweerdiensten, zal de efficiëntie van de dienstverlening door de brandweer en door de Noodcentrale tijdens of na een storm of onweer ongetwijfeld verhogen.
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MOBILITEIT
Aanpassing voorrang op kruispunt Dorpsstraat-Glabbeekstraat
en doorgang Geetbets centrum vanaf 01 september 2021

In het verleden werd er reeds een omleiding/verkeersleefbaarheidsweg (de Spoorwegstraat) aangelegd om het verkeer door het centrum van Geetbets te verminderen.
Op de gemeenteraad van 28 juni 2021 werd er unaniem akkoord gegaan met de voorgestelde
aanpassingen om het gebruik van de omleidingsweg te verbeteren en het centrum van Geetbets
verkeersluwer te maken. Via een proefopstelling zal enkel plaatselijk verkeer nog toegelaten worden. Mensen die in het centrum van Geetbets wonen of naar handelaars willen komen kunnen zo
nog vlot het centrum bereiken. Mensen die niet in het centrum moeten zijn kunnen omrijden via de
Spoorwegstraat.
Om de leefbaarheid te verhogen en het centrum veiliger te maken voor de fietsers en voetgangers
wordt de snelheid daar ook beperkt tot maximaal 30 km/uur. Via het proefproject van City Of Things
gaat de nieuwe verkeerssituatie ook gehandhaafd worden. Indien succesvol worden de proefprojecten omgezet naar een permante infrastructuur en zijn er meer opties voor een eventuele herinrichting
van de Dorpsstraat-Steenstraat.

Kort samengevat: moet je in het centrum van Geetbets zijn dan ben je zeker welkom, in andere gevallen neem je de omleiding via de Spoorwegstraat.

Zo zal het kruispunt Dorpsstraat-Glabbeekstraat er uitzien:

En dit zijn de aanpassingen op het
kruispunt Steenstraat-Kasteellaan:
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Wegenwerken in de Biesemstraat
Rioolbeheerder Fluvius en de gemeente zijn gestart met wegenis- en rioleringswerken langsheen
de Biesemstraat (het gedeelte tussen de Leeuwbeekstraat en de grens met Herk-de-Stad), Diepenpoelstraat, Bruinenveldweg, Titerveldweg en enkele zijtakjes van de Leeuwbeekstraat.
Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd voor afvalwater (DWA) en hemelwater (RWA).
Het regenwater wordt dan opgevangen in een apart regenwaterstelsel dat aansluit op de bestaande
grachten en beken. Alleen het ‘echte’ afvalwater komt nog terecht in de bestaande collector van
Aquafin in de Leeuwbeekstraat. Waar het ook hoort, beter gescheiden dus!
Dit project is een verlengstuk van het eerste gedeelte van de Biesemstraat dat enkele jaren geleden
werd aangelegd.
De gemeente voorziet een volledige vernieuwing van deze straten, investeert en participeert in de
aanleg van nieuwe en veilige fietspaden in de Biesemstraat. Deze fietspaden liggen op het recreatieve fietsroutenetwerk en worden aangelegd volgens de richtlijnen van de provincie.
Daarenboven investeert de gemeente in de Biesemstraat in de modernisering van het openbare
verlichtingsnet. Het bovengrondse net wordt ondergronds gebracht en bovendien kiest de gemeente
voor energiezuinige LED-verlichting.
De weg- en rioleringswerken zullen opgesplitst worden in meerdere fasen en als alles goed gaat zijn
de werken klaar tegen het bouwverlof van 2022 .

üFase 1: rioleringswerken Biesemstraat en Titerveldweg
üFase 2: wegen- en rioleringswerken Leeuwbeekstraat
üFase 3: wegen- en rioleringswerken Bruinenveldweg
üFase 4: wegen- en rioleringswerken Diepenpoelstraat
üFase 5: wegenwerken Biesemstraat
Tussen fase 1 en fase 5 zullen de nutsmaatschappijen werken in de Biesemstraat. Deze werken
kunnen niet vooraf gebeuren omdat de bestaande riolering uitgebroken moet worden om plaats te
maken voor de nieuwe nutsleidingen.
De werken zijn via aanbesteding gegund aan de onderneming APK, die de weg-, riolerings- en nutswerken zal uitvoeren. Deze werken zullen hinder met zich mee brengen maar plaatselijk verkeer zal
mogelijk zijn. Doorgaand verkeer zal via een omleiding rond de werken geleid worden.
APK zal een gedetailleerde planning en omleidingsplan opstellen en deze per betrokken straat communiceren aan de bewoners.
Je kan APK en het gemeentebestuur van Geetbets steeds bereiken bij eventuele vragen of opmerkingen tijdens deze werken.
Contactgegevens:
Openbare werken Geetbets: 011 58 65 63 – technischedienst@geetbets.be
Aannemer APK – minderhinder@apk.be – G. Joriskes – 0800 24 365 of D. Philippe – 011 80 01 00
Een uitgebreide brochure over de werken is verkrijgbaar aan het onthaal van het AC Den Molencouter.
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MILIEU
Wonen in een groene, mooi onderhouden omgeving

Iedereen houdt van een mooie, groene omgeving, doch dit vraagt inzet van eenieder van ons.
Bij de gemeentelijke diensten ontvangen we regelmatig klachten van overhangende takken en slecht
gesnoeide hagen met alle gevolgen van dien voor geburen, omwonenden en/of passanten.
Daarom onze vraag aan alle eigenaars om hun gronden te (laten) controleren of deze zich in een
goed onderhouden staat bevinden, zodat bomen en takken geen belemmering vormen voor de medemens en we een propere, verkeersveilige omgeving realiseren voor iedereen.
Art. 39 van het GAS-reglement zegt dat “Bomen en beplantingen op private domeinen moeten zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak die over de openbare weg hangt:
• Op minder dan 4,5m van de grond boven de openbare weg hangt;
• Op minder dan 2,5m van de grond boven de berm of boven het voet
pad/fietspad hangt;
• Het normaal uitzicht op de openbare weg in de nabijheid van bochten
of kruispunten belemmert;
• De voldoende zichtbaarheid van verkeerstekens in het gedrang brengt.
Vanaf eind september zal er controle uitgevoerd worden. Waar de snoeiwerken niet zijn uitgevoerd zullen deze ambtshalve gebeuren en zullen
de kosten hiervan teruggevorderd worden van eigenaars van de betreffende percelen op basis van de retributie voor de aanrekening van prestaties geleverd door gemeentelijk personeel. Deze retributies bedragen
d 30,00 per uur voor het inzetten van een vrachtwagen en d 30 per uur
voor de loonkosten per arbeider.
We hopen op jullie medewerking en samen gaan we voor een mooi onderhouden, groene omgeving!

Premiereglement valorisatieketen houtige biomassa
Ben je landbouwer/fruitteler en op zoek naar nuttige toepassingen van de houtige biomassa die
vrijkomt uit het beheer van houtkanten of het rooien van fruitplantages? Dan heeft het project Getesnippers de perfecte oplossing daarvoor!
In het kader van bovengenoemd project, lanceert de gemeente Geetbets in samenwerking met
de overige Getegemeenten, Interleuven, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Boerennatuur
Vlaanderen een nieuw premiereglement voor de valorisatie van houtige reststromen die vrijkomen
bij landbouwers en fruittelers.
Wat vroeger al eens in de openlucht opgestookt werd, kan nu verschillende nuttige toepassingen
in de regio vinden. Denk bijvoorbeeld aan stamhout als materiaal om speeltuigen van te maken,
houtsnippers die volgens hun kwaliteit als bodemverbeteraar, bodembedekker of als brandstof in
een verwarmingsinstallatie kunnen gebruikt worden.
Om dit extra te stimuleren wordt een premie verleend voor de haksel- en transportwerken van deze
houtige biomassa. Door een gezamenlijke uitvoerder van de hakselwerken aan te stellen, moet je
er als aanvrager niet zelf voor zorgen en geniet je van een prijsvoordeel.
Meer info over de procedure en de voorwaarden kan je in het premiereglement lezen op de gemeentelijke website: www.geetbets.be/wonen-omgeving/premiereglement-valorisatieketen-landbouwers-en-fruittelers.
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De premie dient op voorhand aangevraagd te worden en dat kan je
doen via een link op deze website of je kan eveneens een papieren
formulier verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis

i Hebt u verder nog vragen over het premiereglement?

Dan kan je terecht bij Wim Compernolle (milieu@geetbets.be)

Schaduwbomen in veeweiden
Aanplant van bomen en struiken als beschutting en voeding voor het vee.
Tijdens de hittegolven van de voorbije jaren werd de nood aan beschutting voor runderen en andere
begrazingsdieren extra duidelijk. Regionaal Landschap Zuid-Hageland start daarom een project op
om extra bomen en struiken in veeweiden aan te planten.
Naast de verkoeling die ze bieden in hete periodes en beschutting bij gure weersomstandigheden
zorgen bomen ook voor een betere waterinfiltratie en vormen ze een aanvulling op het rantsoen.
Heb je runderen, schapen, geiten, varkens of kippen in de weide lopen en heb je interesse in het
project? Neem dan contact op met het regionaal landschap voor een vrijblijvend advies. Indien aan
de voorwaarden voldaan kan er een aanplantproject volgen met een verhoogde subsidie van 70%,
dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant.
Het project mikt in eerste instantie op beroepslandbouwers, maar andere eigenaars van begrazingsdieren kunnen ook in aanmerking komen.
Infoavond
Wil je meer te weten komen over de voor- en nadelen van bomen en struiken in veeweiden?
Hoe ga je concreet aan de slag en welke ondersteuning kan je krijgen?
Kom dan naar de infoavond ‘Schaduwgroen in veeweiden’, in samenwerking met ILVO en Bos+.
Wanneer? maandag 4 oktober 2021, 19u30
Waar? Raadszaal van gemeentehuis van Linter, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter (Orsmaal)

i

Meer info? www.rlzh.be - joachim.lambrechts@rlzh.be - 0468/47.32.78

Een project met de steun
van de provincie Vlaams-Brabant

© Paul Weusten
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