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Naar een 
veilige, leefbare 
en bruisende 
gemeente
Programma
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Sinds januari zijn we met onze kandidaten op pad om de prioriteiten, noden en wensen van de dorpsbewoners in onze 
gemeente in kaart te brengen. We startten met een enquête, digitaal en op papier. Van mei tot juli bezochten we alle 
inwoners met onze mosterd en ons magazine. 

Dit document is het resultaat en jullie input vormt de basis voor ons verkiezingsprogramma op 14 oktober 2018. Je zal 
zien dat inspraak van onze inwoners één van onze speerpunten is in ons programma.

Om ons programma wat bevatbaar te maken hebben we onze ambities ondergebracht in drie speerpunten. Wij gaan 
voor een leefbaar, bruisend en veilig Geetbets! Wij vragen je vertrouwen om ons programma te realiseren. Alvast 
bedankt!

Ingrid, Bart, Monique, Glenn , Tony, Tommy, Katrien , Laura, 
Pieter, Lieke, Kristien , Sophie, Ronny,Walter, Geert, Marcel , Inge  

Onze politieke stijl

Verkiezingsprogramma CD&V Geetbets - Algemeen

We willen Geetbets uitbouwen tot een moderne gemeente,
waarbij het beleid zorgzaam omgaat met de middelen van
onze inwoners.

We willen een gemeente die efficiënt, doelgericht en steeds
correct werkt. We gaan voor een prioriteitenbepaling op
basis van een objectieve analyse van de noden en behoeften.
We stellen een meerjarenplanning op met realistische
gegevens over geplande investeringen en beschikbare
middelen.

We willen geen gemeente zijn waar de grootste mond zijn
gelijk haalt of waar alles met veel show verkocht wordt, maar
wel waar beslissingen worden genomen ten behoeve van het
algemeen belang en met respect voor alle inwoners. Geen
vriendjespolitiek en weinig doordachte maatregelen meer.

Dit vraagt een overtuigende dossierkennis en objectiviteit
van de beleidsmakers. Wat enkel kan door een transparante
besluitvorming en voldoende burgerbetrokkenheid.

Onze ambitie is een bruisend, leefbaar en veilig Geetbets
waarop we allemaal fier zijn er te wonen en te leven.
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Een gemeente moet steeds toegankelijk en betaalbaar zijn voor 
alle inwoners. Niet enkel op afspraak. Het verderhelpen van de 
inwoners staat voorop.  Ook mondelinge vragen en opmerkingen 
dienen behandeld te worden.

We moeten blijven voorzien in niet-digitale alternatieven én 
onze inwoners actief ondersteunen om de digitale kloof te 
overbruggen. 
Let er op dat de gemeentelijke diensten ook toegankelijk zijn 
voor werkende gezinnen.

Een degelijke klachtenbehandeling van alle binnengekomen 
klachten is essentieel. De burger moet steeds weten waar precies 
de behandeling van de klacht zich bevindt en hoe lang de 
behandeling ervan duurt. 

Communicatie is zeer belangrijk. De gemeente moet elke 
bewoner correct, volledig en tijdig informeren. CD&V 
Geetbets wil iedereen bereiken en voor iedereen bereikbaar 
zijn, zowel via de gewone papierenweg, als via de nieuwe 
moderne technieken/sociale media. Communicatie moet 
planmatig gebeuren, zodat iedereen op het juiste moment 
via de juiste weg geïnformeerd wordt. Wij willen:

• een actueel gemeentelijk informatieblad, met aandacht 
voor activiteiten die nog gaan plaatsvinden. Niet enkel 
verslagen van activiteiten die voorbij zijn.

• de UIT-kalender en de Geetbets App promoten voor 
activiteiten van verenigingen.

• een geactualiseerde website en gemeentelijk e-loket.
• kiezen voor elektronische informatieborden.
• nieuwe inwoners bij inschrijving wegwijs maken in de 

gemeente.
• verder uitbreiding van het gebruik en de bekendheid van 

sociale media: facebook, twitter en de Geetbets App.
• via een wijk/buurtwerking contacten leggen met de 

inwoners.
• een mobiel loket voor andersvaliden.
• betere communicatie over omleidingen bij wegenwerken.

Dienstverlening voor iedereen

Een beter personeelsbeleid

Communicatie op het juiste moment via de juiste weg

CD&V Geetbets wil de inwoners betrekken bij het beleid 
en kiest bewust voor een bestuursstijl waarbinnen 
burgers en overheid meer partners worden. Dat zie 
je ook terugkomen in onze drie speerpunten: een 
bruisende, leefbare en veilige gemeente.

Betrokkenheid en participatie

Slechts een kwart van de bevraagden 
vindt dat er voldoende aandacht is 
voor inspraak van de inwoners. 

We moeten inzetten op een rechtlijnig personeelsbeleid 
en streven naar een goede samenwerking tussen de 
personeelsleden en het politiek bestuur.

Verkiezingsprogramma CD&V Geetbets - AlgemeenVerkiezingsprogramma CD&V Geetbets - Algemeen
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We hebben nood aan sociale contacten. Niet alleen met vrienden, familie of 
collega’s, maar ook binnen de gemeente en de buurt waar we wonen.  

Ontmoetingen stimuleren
Een gemeente moet sociaal contact stimuleren en vereenzaming voorkomen. 
CD&V Geetbets vraagt:
• aantrekkelijke, veilige en groene dorpskernen.
• meer groene ontmoetingsplekjes.
• een ontmoetingsruimte/zaal in elke dorpkern. 
• aandacht voor de lokale horeca.

 

Een bloeiend verenigingsleven en sterke buurten
De gemeente zorgt zelf voor een gevarieerd cultuuraanbod, maar mag niet in 
concurrentie treden met het lokale verenigingsleven.  De gemeente moet dit 
“middenveld” erkennen, ondersteunen en kansen bieden door:
• zaal- en lokalenverhuur betaalbaar te houden.
• materiaal of logistieke steun te voorzien.
• verenigingen in de kijker te zetten.
• administratieve rompslomp te beperken.
• buurtwerkingen op te starten en te stimuleren.

Interessanter voor de jeugd
Ook de jeugd moet betrokken worden bij het uitstippelen van het 
gemeentelijk beleid. 
• jongeren(organisaties) proactief bevragen over diverse 

thema’s. 
• de werking van jeugdorganisaties erkennen
• overleg- en adviesorganen voor en door jeugd behouden
• voldoende infrastructuur voor jeugdwerk 
• een beter onderhoud aan de gemeentelijke jeugdlokalen. 
• Jeugdhuis
• nieuwe insteken voor de kermis gericht op de jeugd 

Sportieve en gezonde dorpsbewoners
Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Onze gemeente 
moet dan ook voldoende aandacht hebben voor sport en 
gezondheid. 
• zorgen voor een optimale bezetting van de sporthal
• verdere ondersteuning van de sportverenigingen
• bevorderen van samenwerking tussen bestaande verenigingen
• extra aandacht geven aan personen met beperkingen
• sport en spel voor jong en oud (samenwerking met scholen, 

taal-en sportkampen,…)

• verdere samenwerking over onze gemeentegrenzen heen om 
sport te promoten

• blijven ondersteunen van de scholenveldloop 
• onderhoud van bestaande sport- en recreatiezones
• bewegingsactiviteiten voor senioren promoten
• gezondheidswandelingen blijven ondersteunen 
• onderzoek naar de mogelijkheid van een omnisportplein 

(skate/basketbal, fitnesstoestellen, ...)

Verkiezingsprogramma CD&V Geetbets - De weg vooruit naar een #BruisendGeetbetsVerkiezingsprogramma CD&V Geetbets - De weg vooruit naar een #BruisendGeetbets

Naar een #BruisendGeetbets

Slechts een vierde van de bevraagden 
vindt de dorpskernen aantrekkelijk.

“Op dit moment is er weinig voor 
de jeugd tussen 13 en 18 jaar.”
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Aantrekkelijker voor jonge gezinnen
Geetbets moet aantrekkelijk blijven voor jonge gezinnen. 
Toegankelijke kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten in de buurt 
zijn erg belangrijk. In vele gevallen zijn ze zelfs noodzakelijk om 
werk en gezin te kunnen combineren. Verenigingen die in Geetbets 
iets voor kinderen en jonge gezinnen organiseren moeten dan 
ook voldoende ondersteund worden. Daarnaast is aandacht voor 
onderwijs en de openbare bibliotheek ook van cruciaal belang. 

• Evaluatie en verdere uitbouw van de speelpleinwerking en de 
vakantiewerking in Kinderclub schuifaf

• Verdere uitbouw buitenschoolse kinderopvang Kinderclub Schuifaf
• Het realiseren van een buitenschoolse kinderopvang voor vrije 

basisschool Hupsakee Geetbets. 
• Een opvoedingsloket en opvoedingsondersteunende initiatieven.
• Initiatieven ontwikkelen om kinderen en gezinnen te betrekken 

in het beleid, bijv. kindergemeenteraad, rondleiding 10 jarigen op 
het gemeentehuis. 

• In elke deelgemeente een goed onderhouden speeltuin/
speelweide.

• Promotie en onderhoud van de bestaande speeltuinen en -weides 
(Warande, Tuinwijk, speelgroen in Hogen en de scoutsweide in 
Grazen)

• Rond bepaalde beleidsdomeinen samenwerken met de scholen: 
verkeersveiligheid en fietsdiploma, biodiversiteit, voorleesweek, 
drugspreventie, enz.  

• Ondersteuning van onthaalouders.  Het OCMW gebouw zal in de 
toekomst een nieuwe vestiging worden voor onthaalouders voor 
opvang -2.5 jarigen

• Verdere uitbouw en ondersteuning van de Haspengouwse 
Academie voor Muziek, Woord en Dans (BAK)

• Verdere promotie van de bib door organisatie van activiteiten voor 
alle leeftijden

• Een kermis met meer leuke attracties voor kinderen en jonge 
gezinnen

Verkiezingsprogramma CD&V Geetbets - De weg vooruit naar een #BruisendGeetbets

Ouderen uit hun isolement
Door een dynamisch en inclusief ouderenbeleid kan een 
gemeente  er voor zorgen dat ouderen actief blijven binnen 
hun lokale gemeenschap. De vele lokale initiatieven voor en 
door ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, moeten 
door de overheid gewaardeerd en ondersteund worden. Dit 
geldt in het bijzonder voor deze initiatieven die ouderen uit een 
isolement halen of ertoe aanzetten ook fysiek actief te blijven. Dit 
ouderenbeleid kan enkel tot stand komen in samenspraak met de 
ouderen. Een actieve participatie van de ouderen aan het beleid 
is dan ook noodzakelijk en zal door de gemeente georganiseerd en 
gestimuleerd worden. 
• Gemeente en OCMW dienen vereenzaming tegen te gaan.
• We moeten inzetten op de mobiliteit van deze doelgroep.
• Goede samenwerking met het woonzorgcentrum ‘Betze Rust’.
• Jongeren in contact brengen met ouderen.
• Onderzoek naar dagopvang voor ouderen.

Toeristische uitdaging
Als kleine, landelijke gemeente in het Hageland heeft Geetbets 
toeristische troeven. Een positieve uitstraling, verschillende mooie 
privédomeinen, de lokale erfgoed- en andere troeven van onze 
gemeente en de promotie van de gemeente zorgen er mee voor 
dat inwoners fier zijn op de gemeente waar zij wonen en versterkt 
de eigen gemeentelijke identiteit. 
• Onderhoud en bewegwijzering van wandel- en fietspaden, met een 

vrijwaring van de trage wegen.
• Samenwerken met provincie en andere partners om onze gemeente 

in het Hageland te promoten.
• Inventaris opmaken van alle B&B’s, streekproducten, 

vakantiewoningen, fiets- en wandelwegen, ... en deze mee promoten.
• Oprichting van een informatie- en toeristisch punt.

Verkiezingsprogramma CD&V Geetbets - De weg vooruit naar een #BruisendGeetbets
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Een veilige weginfrastructuur
Onze weginfrastructuur moet uitnodigen tot veilig en verantwoord 
rijgedrag en rekening houden met het aanwezige verkeer 
(landbouwverkeer, fietsers en rolwagengebruikers)

Veilige en betere fiets- en voetpaden
• Onderzoek naar een fietspad van Grazen op Runkelen, in 

overleg met externe partners
• We willen werk maken van een betere en veilige fietspaden 

(Glabbeekstraat, Verdaelstraat, Kasteellaan,  
Dullaertstraat, ...)

• Voetpaden aanpassen voor rolwagengebruikers

Veilige oversteekplaatsen
Op verschillende plaatsen in de gemeente is het gevaarlijk om 
over te steken. Denk maar aan het kruispunt van de Drinkteilstraat 
met de Spoorwegstraat (omleidingsweg), van de Spoorwegstraat  
naar Kerselant, ... Hier zouden zebrapaden en stopstrepen een 
oplossing kunnen zijn. 

Verkeersremmende maatregelen in de 
dorpskernen
• Onderzoek naar éénrichtingsverkeer in de dorpskern van 

Geetbets.
• Vernieuwing van de dorpskernen in Geetbets en Rummen.
• Onderzoek naar het meer kwalitatief maken van de 

dorpskernen en de verbetering van het ruimtegebruik 
(de Warande-site Rummen, het Stationsplein, rond het  
Administratief Centrum in Geetbets) in samenwerking met de 
provincie Vlaams-Brabant.

Verkiezingsprogramma CD&V Geetbets - De weg vooruit naar een #VeiligGeetbets

Naar een #VeiligGeetbets

75% van de bevraagden vraagt 
meer en betere fiets- en voetpaden

Veilig naar school
Onze kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen/
wandelen. CD&V wil de verkeersveiligheid aan de scholen 
verhogen door een ingreep aan de schoolpoortomgeving, zoals 
een inhaalpoort en veilige fietsroutes naar de scholen. 
• Ketelstraat kan een versmalling krijgen bij de schoolpoort.
• Hogenstraat, de wegversmalling aanpassen aan de nieuwe 

ingang van de school.
• Voetgangersstrook op parking Rummen. Nu lopen de kinderen 

kris kras tussen de auto’s.
• Parkeerprobleem in Hogen aanpakken.

 
Nee tegen snelheidsduivels!
Op verschillende plaatsen in onze gemeente wordt te snel gereden 
(steenwegen, omleidingsweg, ...) 
• Onderzoek naar alternatieve maatregelen voor 

verkeersdrempels, bijvoorbeeld versmallingen en 
inhaalpoorten.  

• Onderzoek naar trajectcontrole op de hoofdwegen, 
invalswegen en omleidingsweg in de gemeente (Grote 
steenweg, Steenweg op Kortenaken, omleidingsweg, 
Verdaelstraat, Glabbeekstraat, ...)

 
 

Andere acties 
• Conflictvrije kruispunten.
• Veilige routes tussen woonkernen, scholen en 

vrijetijdsinitiatieven. 
• Meer en gerichte controle op verkeersovertredingen. 

Meer dan 3/4 van de bevraagden 
vindt dat we actie moeten 
ondernemen tegen snelheidsduivels 

“De dorpsstraat is niet meer 
bedoeld voor doorgaand verkeer, 
maar wordt zo wel nog gebruikt”

Verkiezingsprogramma CD&V Geetbets - De weg vooruit naar een #VeiligGeetbets
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Verbetering wegen, fiets- en wandelpaden
De planning van de aquafinwerken doorkruisen gans de gemeente.  
Toekomstige wegen en rioleringswerken zijn nu reeds gepland 
door de VMM (de Vlaamse Milieumaatschappij) en liggen reeds 
vast.  CD&V wil het wegennetwerk aanpakken, in functie van de 
werken die reeds gepland zijn, maar ook de wegen die niet in 
deze planning zitten moeten onderhouden worden (bijvoorbeeld 
Kolkstraat). 

Deze legislatuur werden volgende projecten uitgevoerd of zijn nog in 
uitvoering.
• Collector Gete Fase 2 : Spoorwegstraat, gedeelte 

Glabbeekstraat, gedeelte Dorpsstraat, Molenstraat, gedeelte 
Kasteellaan

• VBR Kromme Maas : gedeelte Kasteellaan, Steenstraat, 
Drinkteilstraat, Steenweg op Kortenaken

• VBR Rummen Fase 1 : Leeuwbeekstraat, gedeelte Biesemstraat 
• Aanleg riolering en wegenis Persoonstraat 
• Wegenis- en rioleringswerken in de Boterweg, 

Nieuwdorpstraat, Heirbaan, Borgloonstraat, Kattesteeg - Nog 
in uitvoering 

Volgende projecten zijn momenteel in een ontwerpfase.
Geplande Aquafinwerken zijn:
• Sanering Hulsbeek (Hulsbeekstraat, Kwadestraat 2019-2020)
• Collector Oude Spoorweg (Glabbeekstraat 2019-2020)
• Aansluiting Hulsberg via Glabbeekstraat (2020). 

Op lange termijn staat op de planning:
• Verbindingsriolering Grazen (Verdaelstraat),
• Verbindingsriolering Rummen fase 2 (Ketelstraat, Kraaistraat).  
Geplande Infraxprojecten zijn:
• Rioleringswerken Biesemstraat (fase 2 : Diepenpoel, 

Titerveldweg en de Bruinenveldweg in 2019-2020). 

Concrete timing van de start van de werken heeft de gemeente nog 
niet.  Uiteraard zullen we alles in het mogelijke stellen om de last 
van deze openbare werken voor de omwonenden te beperken. (zie 
ook p.16)

Verkiezingsprogramma CD&V Geetbets - De weg vooruit naar een #VeiligGeetbets

Misdrijven in onze gemeente resoluut 
aanpakken
We mogen onze ogen hier niet voor sluiten, maar moeten dit 
aanpakken.

Oprichting van buurt- en informatie-
netwerken
Ook hier komt het belang van een sterke buurt weer naar voren.

Bijna 60% van de bevraagden 
vindt dat Geetbets buurt- en 
informatienetwerken moet 
oprichten om misdrijven te 
voorkomen en op te sporen

Slechts 8% van de bevraagden 
vindt dat Geetbets voldoende 
aandacht heeft voor alcohol en 
drugsproblematiek
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Armoede
Armoede op het platteland is vaak minder zichtbaar door een 
grotere ruimtelijke spreiding. Aandacht voor armoede is cruciaal. 
De gemeente:
• waardeert de rol van lokale verenigingen in het monitoren.
• biedt ouderen- en gezinsondersteuning, ook aan 

maatschappelijk kwetsbare gezinnen.
• bouwt ook kennis op over de economische en sociale realiteit 

van landbouwers in moeilijkheden. 
• zet verder in op armoededetectie en schuldbemiddeling.
• maakt de diensten van het OCMW bekend.

De integratie van het OCMW in de gemeente zou moeten leiden tot 
een sterker sociaal beleid. We gaan voor een inclusief welzijnsplan, 
waarin maximale dwarsverbanden gelegd worden met andere 
beleidsdomeinen (onderwijs, jeugd, sport, cultuur …), dat vertrekt 
van het zorg-op-maatprincipe.

Gezinnen moeten hun rekeningen voor basisbehoeften zoals 
wonen, energie, vrije tijd en gezonde voeding kunnen betalen. 
Veel gezinnen hebben een bescheiden inkomen, een hoge 
schuldenberg of leven in armoede.

Openbaar vervoer en vervoer op maat
We blijven ijveren voor openbaar vervoer in onze gemeente en 
“vervoer op maat” voor ouderen en mensen met een beperking.  
• Het behoud en de versterking van de verbinding met Diest, 

Sint-Truiden en Tienen, aansluitend op het regionetwerk. 
• Een betere bereikbaarheid van Rummen en Grazen.
• Een betere verbinding Rummen-Geetbets en Grazen-Geetbets.
• Goede schuilhuisjes met fietsenrekken zodat de gebruikers van 

het openbaar vervoer op een aangename manier op de bus 
kunnen wachten. 

• Betere promotie en informatie over de belbus.

Ouder worden in je eigen huis
Zorgbehoevenden moeten in en door de vertrouwde omgeving zorg 
kunnen krijgen.  Hierbij hoort een woonbeleid dat meer geïntegreerd is 
met het (sociale) zorgbeleid en open staat voor nieuwe woonvormen (bv 
zorgwoningen, gedeeld wonen).  
• De gemeente werkt acties uit die iets doen aan onaangepaste woningen. 
• Toegankelijke zorg en informatieverstrekking zonder drempels is 

noodzakelijk. 
• Ze ondersteunt vrijwillgers, mantelzorgers en sociaal-culturele 

verenigingen. 
• Via poets- en klusjesdienst en gezinshulp ervoor zorgen dat ouderen zo 

lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven.
• Essentieel is dat de gemeente niet alle dienstverlening zelf organiseert, 

maar ondersteunend optreedt of samenwerkt met de aanwezige 
zorgpartners. 

• Goede samenwerking met het woonzorgcentrum ‘Betze Rust’.
• Onderzoek naar een dagverzorgingscentrum in onze gemeente, 

dagopvang voor ouderen haalt ouderen uit hun isolement en ontlast de 
mantelzorger.

• Uitbouw mindermobielencentrale.

Naar een #LeefbaarGeetbets

Verkiezingsprogramma CD&V Geetbets - De weg vooruit naar een #LeefbaarGeetbets

Meer dan 50% van de bevraagden 
vindt het aanbod voor openbaar 
vervoer onvoldoende

Verkiezingsprogramma CD&V Geetbets - De weg vooruit naar een #LeefbaarGeetbets
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Betaalbaar en leefbaar wonen
De verantwoordelijkheid van de gemeenten voor het omgevings- en 
woonbeleid zal de komende jaren sterk toenemen. We moeten als gemeente 
durven verantwoordelijkheid nemen in het ruimtelijk beleid en nadenken 
over wonen, woonkwaliteit en nieuwe woonvormen. 

Het huidige patrimonium is niet aangepast aan de hedendaagse 
gezinssamenstelling. Door oude verkavelings- en vergunningsvoorschriften 
aan te passen aan nieuwe noden (kleinere, betaalbare woningen voor 
iedereen en in het bijzonder voor jonge mensen) kunnen we hierbij helpen. 
We benutten het bestaande woongebied maximaal en snijden daarna pas 
woonuitbreidingsgebieden aan. Voldoende aangepaste seniorenwoningen, 
meergezinswoningen of kangoeroewoningen horen daar uiteraard ook bij. 

Wij willen een beleid dat inzet op: 
• wonen én leven in kernen
• verdere verdichting.  
• minder leegstand en verkrotting
• meer aangepaste en goed geïsoleerde woningen. 
• dorpsvernieuwingsprojecten

We streven naar een Geetbets waar jij en jouw kinderen en kleinkinderen 
ook nog betaalbaar en leefbaar kunnen wonen. Geetbets mag geen 
slaapgemeente worden, maar een bruisende, met een gezonde mix van 
jongere en oudere mensen. Als we er niet in slagen om nieuwe, jonge 
inwoners aan te trekken, zal de leefbaarheid dalen. 

Respect voor land- en tuinbouw
Een gemeente moet een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en 
een dynamisch plattelandsbeleid ontwikkelen. Dit vereist:
• voldoende inspraak van de lokale land- en tuinbouwers in het 

beleid (landbouwraad).
• correcte informatie.
• een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. 

De gemeente is trots op lokaal geproduceerde producten en 
ondersteunt hun productie. 
• promotie voor en ondersteuning van de streekproducten.

De gemeente erkent en waardeert de inspanningen die de hele 
sector levert en beperkt zich niet tot een bepaalde soort of een 
bepaald type van land- en tuinbouw. In haar vergunningverlening 
en plannen geeft de gemeente rechtszekerheid. 

Zwerfvuil aanpakken
Wij kiezen voor een propere buurt door meer acties tegen 
zwerfvuil en een beter afvalbeleid.
• Zwerfvuilcampagnes opzetten om burgers verder te 

sensibiliseren.
• Campagnes voor het sorteren van afval.
• Voldoende afvalbakken plaatsen op openbare plaatsen, die 

regelmatig geledigd en onderhouden worden.
• Naast papier en karton, PMD, huisvuil en GFT ook ander afval 

ophalen.
• Kwaliteit van de zakken aankaarten.

Verkiezingsprogramma CD&V Geetbets - De weg vooruit naar een #LeefbaarGeetbets
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Investeren en onderhoud publieke ruimte
Investeren in en onderhoud van het openbaar domein en de 
publieke ruimte maken de leefomgeving leefbaar. De gemeente 
investeert daarom in een aangenamer en groener openbaar  
domein. 
• Regelmatig onderhoud van de speel- en ontmoetingsplaatsen 

en de sportinfrastructuur.
• Controle op onderhoud van de grachten en waterlopen.
• Vroegtijdig maaien op verkeersonveilige plaatsen.
• Bestrijden van invasieve plantenexoten en distels.
• Een betere onderhoud van de kerkhoven, vooral in Grazen en 

Hogen.

Last van openbare werken beperken
Toekomstige wegen en rioleringswerken zijn ingepland door de 
VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) en deze plannen doorkruisen 
gans de gemeente. CD&V Geetbets wil de last beperken via:
• permanent, intensief overleg met lokale handelaars 

(aanspreekpunt/ ombudsdienst).
• degelijke bewegwijzering.
• beter aangeduide omleidingen door bepalingen te laten 

opnemen in het bestek van de aannemers en goede afspraken 
op de wekelijkse werfvergaderingen.

• personeelslid aanduiden als aanspreekpunt op de werf, die 
controle uitvoert op de werken en de omleidingen.
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Economie, werk en middenstand
De plaatselijke middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen 
zijn de motor van onze lokale economie.
We zijn er ons van bewust dat onze gemeentelijke samenleving een 
evenwicht dient te vinden tussen deze lokale economie en de woon- en 
recreatiezones.
• Meewerken aan een regionale tewerkstellingsbeurs.
• De lokale ondernemers en handelaars zo goed mogelijk ondersteunen 

met info. Ook in verband met de minderhinderpremie tijdens 
wegenwerken.

• Het opzetten van een permanent overleg met de lokale middenstand.

Lokale lasten onder controle houden  
De huidige coalitie laat de kapitaalsaflossingen van de 
verbouwingswerkingen aan het gemeentehuis pas ingaan begin 2019. 
Dit betekent een zware last/erfenis voor de nieuwe bestuursploeg.  De 
grootste uitdaging zal zijn om projecten te verwezenlijken, zonder de 
schuldenberg nog groter te maken en de schulden weg te werken. In 
dit kader is het zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere 
gemeentebesturen, andere overheden en de private markt een uitdaging.
CD&V wil de lokale lasten onder controle houden aangezien dit zowel 
de koopkracht van de inwoners als de economische attractiviteit van de 
gemeente verhoogt.



Stem gerust op meerdere kandidaten op onze lijst. 
Met 17 bolletjes veranderen we Geetbets.

CLAES Ingrid
ANDRIES Bart
ADAMS Monique
HUVENEERS Glenn
LEYSSENS Tony
HUYBRIGHS Tommy
WECKX Katrien
DUCHATEAU Laura
JONCKERS Pieter
ROOSBEEK Lieke
LEJEUNE Kristien
SALOME Sophie
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DUPONT Ronny
PIJPOPS Walter
MICHEL Geert
ANDRIES Marcel
REYNDERS Inge
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