
CD&V trekt in oktober naar de gemeente- & provincieraadsverkiezingen 
met de slogan {Iedereen inbegrepen}. Jong en oud, man en vrouw, win-
kelier en landbouwer, arbeider en bediende, eigenaar en huurder, gezin-
nen met en zonder kinderen,  inwoner van Geetbets, Rummen of Grazen, 
rijk en arm, loontrekkende en zelfstandige,  … als we zeggen {iedereen 
inbegrepen} dan bedoelen we ook {iedereen inbegrepen}.  
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iedereen inbegrepen

CD&V is tegen studieopdracht verbouwing 
gemeentehuis zes maanden voor de verkiezingen

De CD&V fractie heeft op de gemeen-
teraad van 26 maart 2012 tegen de 
aannemings-en gunningsvoorwaarden 
ontwerper verbouwing gemeentehuis 
gestemd, omdat het niet opportuun is 
om 6 maanden voor de gemeenteraads-
verkiezingen een ontwerper aan te duiden 
voor verbouwingen aan het gemeente-
huis. In een omzendbrief  van minister 
Bourgeois van oktober 2011 vraagt hij 
aan de gemeentebesturen om in het jaar 
van de verkiezingen geen beslissingen te 
nemen, die het beleid van de nieuwe raad 

of  de toekomstige ontwikkeling van de 
financiën nodeloos zouden verstoren. 
Het goedkeuren van de aannemings en 
gunningsvoorwaarden ontwerper verbou-
wing gemeentehuis zal de volgende raad 
belasten en zal zware financiële gevolgen 
hebben voor het gemeentebeleid.
Tevens is in het budget van 2012, pas 
goedgekeurd op dezelfde gemeenteraad, 
geen geld voorzien voor deze studieop-
dracht, van meer dan 25000euro excl 
BTW en minder dan 67000euro excl 
BTW. Voor de uitvoering van de werken 

is geen budget voorzien in de meerjaren-
planning. CD&V vindt dat het niet kan, 
dat het gemeentebestuur gaat beslissen 
waar de OCMW diensten zich moeten 
huisvesten. De OCMW raad is nog altijd 
een autonoom bestuur.  Het OCMW zal 
op geen enkele manier inspraak krijgen in 
dit dossier, zoals het bestek van de studie-
opdracht opgemaakt is.  Het witboek in-
terne staatshervorming spreekt over een 
vrijwillige samenwerking tussen OCMW 
en gemeente, niet over een verplichte 
integratie.



4
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{DANKUWEL inbegrepen}

Overleg, luisterbereidheid, gedeelde 
waarden en respect voor het vrij initia-
tief  vormen de basis van de lokaal in-
gebedde volkspartij die we als CD&V 
Geetbets zijn en willen blijven. In ons 

programma voor de volgende verkie-
zingen zullen de vier  basiswaarden van 
CD&V - verbinden, versterken, ver-
zorgen en vooruitzien - centraal staan.
In de maand juni maken we u onze 

gemotiveerde CD&V kandidaten 
bekend voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 14 oktober 2012.  U krijgt 
dan van ons {alle CD&V kandidaten 
inbegrepen}

“Als schepenen hebben we alle 
agendapunten van het college en 
gemeenteraad altijd grondig voor-
bereid en samen met de betrokken 
diensten voor een goede uitvoering 
gezorgd” vertelt schepen Ingrid 

Claes. “Ik heb de afgelopen vijf  
en half  jaar met veel enthousiasme 
gewerkt om nieuwe dingen te reali-
seren; zoals de kindergemeenteraad, 
ontmoeting jubilarissen, ontvangst 
nieuwe inwoners, rondleiding tien-

jarigen op het gemeentehuis, biodi-
versiteit op school, projecten rond 
opvoedingsondersteuning, open 
speeltuindag, kindercarnaval, meer 
speelpleinwerking in de vakanties, 
enz. “

Op het college van 17 april 
2012 werd beslist door de 
schepenen van Open VLD, 
DNA en de burgemeester 
om de bevoegdheden af te 
nemen van CD&V schepenen 
Ingrid Claes en Bart Andries.  
Ingrid Claes verliest hier-
door haar bevoegdheden 
van jeugd, milieu, land-en 
tuinbouw, feestelijkheden, 
gelijke kansen en bibliotheek, 
maar blijft zetelen als sche-
pen.  Bart Andries verliest de 
bevoegdheid sociale zaken en 
welzijn, maar blijft wel sche-
pen en OCMW-voorzitter.  
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Plannen van OCMW-raad voor 
Dienstencentrum in de diepvriezer

De bouw van het woonzorgcentrum “Betze Rust” zal in 
de loop van dit jaar van start gaan.  Begin 2011 groeide in 
de OCMW-raad het idee om vlak voor het woonzorgcen-
trum een lokaal dienstencentrum te voorzien met daarin 
geïntegreerd een nieuw sociaal huis.

“Ik vind het dan ook spijtig dat 
ik  vijf  maanden voor de verkiezin-
gen deze bevoegdheden niet meer 
ter harte kan nemen. Tot het einde 
van dit jaar zijn alle geplande acti-
viteiten en dossiers reeds grondig 
uitgewerkt. Ik dank dan ook  van 
harte de leden van de jeugdraad, de 
milieuadviesraad, het beheersorgaan 
van de bibliotheek, de deskundigen 
in de commissie schade aan teelten 
en het gemeentepersoneel voor de 
goede samenwerking. Daarnaast 
wil ik ook de vele vrijwilligers en 
verenigingen danken die altijd klaar-
staan om een handje te helpen.  Bart 
Andries en ik blijven ons ten dienste 
van de bevolking stellen en volgen 
alle bevoegdheidsdomeinen  verder 
op. We zullen het dus niet nalaten 
om onze waarden en standpunten te 
blijven verdedigen”, aldus schepen 
Claes.

Het lokaal dienstencentrum zou 
een gemeentelijke ontmoetings-
plaats worden, ten dienste van de 
bevolking.  Lokale dienstencentra 
bieden o.a. informatieve, recre-
atieve en vormende activiteiten 
aan. U kunt er bijvoorbeeld te-
recht met vragen over thuiszorg, 
er vinden informatiemomenten 
plaats, u kunt er meedoen aan 
allerlei hobbyactiviteiten zoals 
yoga- of  knutselsessies, u kunt 
er lessen volgen om bijvoorbeeld 
met de computer te leren werken 
of  een taal te leren enz. Die acti-
viteiten zijn specifiek bedoeld om 
de zelfredzaamheid en het soci-

ale netwerk van de deelnemers te 
versterken. Ze gebeuren in onder-
linge afstemming of  samenwer-
king met de lokale verenigingen 
en organisaties die gelijksoortige 
activiteiten aanbieden. De lokale 
dienstencentra bieden ook hulp 
bij activiteiten uit het dagelijkse 
leven. U kunt er bijvoorbeeld 
naar de kapper gaan, hulp krijgen 
bij het wassen, voetverzorging 
krijgen en andere hygiënische 
zorgen, u kunt er warm eten, 
hulp krijgen bij het boodschap-
pen doen, buurthulp en vervoer 
krijgen … Het centrum helpt u 
zo om zo lang mogelijk thuis 
te blijven wonen. Door de lokale 
opdracht en het laagdrempelige 
karakter van de activiteiten zijn 
de lokale dienstencentra een 
ideale partner in de strijd tegen 
de mogelijke vereenzaming van 
ouderen in de buurt. Elk centrum 
is daarom minstens 32 uur per 
week voor iedereen toegankelijk. 
Bovendien werkt het centrum zo 
goed mogelijk samen met vrijwil-
ligers. 

Het OCMW Geetbets stelde een 
degelijk zorgstrategisch plan op 
en onderzocht de mogelijkheden 
voor subsidiëring door de Vlaam-
se overheid en de provincie.  
Drie keer stemde de voltallige 
OCMW raad eenparig voor het 
project van nieuwbouw van een  
Lokaal Dienstencentrum en soci-
aal huis.  De grootste voorstander 
van volledige nieuwbouw was 
Open VLD.  In augustus  2011 
werden de DNA en openVLD- 
OCMW mandatarissen  terug-
gefloten door hun eigen partij en 

werden ze de grootste tegenstan-
ders. In diezelfde maand vroeg de 
gemeenteraad een grondige studie 
of  nieuwbouw goedkoper was 
dan verbouwen van het huidig 
sociaal huis.  Daarna volgde op de 
OCMW raad het voorstel om een 
derde optie te laten onderzoeken 
namelijk een bijbouw aan het 
gemeentehuis.  

Doordat de gemeenteraad van 
december 2011 besliste om de 
behoeften van het OCMW en 
de behoefte van de gemeente nu 
samen te laten onderzoeken, be-
landde het idee voor de bouw van 
een lokaal dienstencentrum in de 
diepvriezer. 

In oktober 2011 ontving OCMW 
Geetbets een goedkeuring van 
Vlaams minister van welzijn  Jo 
Vandeurzen voor het zorgstrate-
gisch plan voor de realisatie van 
een lokaal dienstencentrum.  Het 
bedrag van subsidiëring door 
Vlaanderen met VIPA middelen 
(Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegen-
heden) bedroeg maximum 300000 
euro en zou worden uitgekeerd 
over een termijn van 20 jaar.  Van 
de provincie ontving  OCMW 
Geetbets, in het kader van het 
provinciaal reglement voor de 
subsidiëring van nieuwe dagop-
vanginitiatieven voor ouderen, 
40000 euro voor de realisatie 
van het lokaal dienstencentrum.  
Ondertussen is het bedrag van 
40000 euro teruggevorderd door  
de provincie, omdat realisatie van 
het lokaal dienstencentrum niet 
zal plaatsvinden.

CD&V betreurt de huidige gang van 
zaken en blijft voorstander van een lo-
kaal dienstencentrum, omdat Geetbets 
een sterk verouderde bevolking heeft en 
er nood is aan een ontmoetingscentrum.
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Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Ingrid Claes 
(ingrid.claes@skynet.be)
www.geetbets.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

{Ziekenzorg inbegrepen}
Naar jaarlijkse traditie komt een 
delegatie van CD&V langs op 
bijeenkomsten van ziekenzorg 
rond Pasen.  Het paasfeest van 
ziekenzorg Hogen stond als eer-
ste op het programma.  Daarna 
was CD&V te gast bij ziekenzorg 
Rummen en ziekenzorg Geetbets. 

De genodigden van ziekenzorg 
ontvingen lekkere paaseieren, 
gebracht door de CD&V paas-
klokken.  Dit jaar zet CD&V de 
vrijwilligers van al de plaatselijke 
ziekenzorgbesturen in de bloe-
metjes. CD&V bedankt de plaat-
selijke bestuursleden voor hun 

gedreven inzet voor de chronisch 
zieke mensen en de zorgbehoe-
vende personen. Deze plaatselijke 
vrijwilligers dragen de plaatselijke 
werking van Ziekenzorg CM en 
bouwen dagelijks mee aan een 
zorgzame en warme werking. 

Bestuur Ziekenzorg Hogen Bestuur Ziekenzorg Rummen

Bestuur Ziekenzorg Geetbets


