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Woordje voorzitter
Vooreerst wens ik u en uw familie, in naam van heel het CD&V-
bestuur, een liefdevol en warm 2014. CD&V maakt nu 1 jaar 
deel uit van de oppositie in de gemeente- en OCMW raad. 
Steeds hebben we de geagendeerde punten op voorhand be-
sproken en een standpunt ingenomen in overeenstemming met 
ons verkiezingsprogramma. Het afgelopen jaar heeft het huidig 
bestuur verder aangemodderd en kwam er geen verandering. 
Zoals in hun verkiezingsprogamma stond: “verder doen zoals 
we bezig zijn…” Onze CD&V-fracties hebben agendapunten 
geagendeerd en standpunten ingenomen. Meer kan u lezen in 
de artikels in deze huis-aan-huiskrant. Volgens de burgemees-
ters van Kortenaken en Geetbets is er een fusie in maak tussen 
Geetbets en Kortenaken lazen we in de krant. Om tot een fusie 
te beslissen is er meer nodig dan het akkoord van de burge-
meesters. CD&V Geetbets denkt niet aan een fusie en wil een 
verdere samenwerking met andere gemeentebesturen. Samen 
kunnen we meer dan alleen.

Tony Leyssens
Voorzitter 
CD&V Geetbets

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

UITNODIGING 26 januari 2014

Wilt u ook met voorzitter 
Wouter Beke ontbijten in 
De Waterhoek ?
CD&V heeft al 5 jaar de traditie om samen met de leden te 
ontbijten en het glas te heffen op het nieuwe jaar. Vanaf dit 
jaar bent u ook uitgenodigd om samen met Wouter Beke 
te ontbijten in de kasteelhoeve De Waterhoek te Grazen.

9u15 onthaal, 9u30-10u glaasje bubbels op het nieuwe jaar, 10u ontbijt
Volwassenen 15 Euro – kinderen (-12 jaar) 7 Euro
Inschrijven bij voorzitter Tony Leyssens: 
011/581050 - 0477623977 - tonyleyssens@telenet.be
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CD&V wil 
uitsluitend 
reclame van 
eigen inwoners 
in gemeentelijk 
infoblad

De CD&V-fractie is gekant tegen 
reclame voor niet-inwoners van de 
gemeente Geetbets in het gemeente-
lijk infoblad Actueel. ‘De meerderheid 
overtreedt het reglement ter zake’, 
betoogde CD&V-raadslid Bart Andries 
tijdens de jongste raadszitting. ‘De 
reclame is besteed aan lokale onder-
nemers.’ De Burgemeester ziet lokaal 
breder dan uitsluitend Geetbets en ziet 
geen probleem als de reclame geen 
schade toebrengt aan ondernemers uit 
eigen gemeente.

Volgens de burgemeester zal als een 
slager uit Geetbets en eentje uit het 
naburige Kortenaken tegelijk willen 
adverteren, de slager van Geetbets de 
voorrang krijgen en de Kortenakense 
slager kan in de volgende editie reclame 
maken voor zijn zaak. Dat is de stelling 
van de bestuursmeerderheid. Boven-
dien brengen advertenties geld in het 
laatje van de gemeente, of  ze nu komen 
van inwoners of  niet-inwoners. Meestal 
staat er maar één advertentie of  zelfs 
geen advertentie in het infoblad.

De CD&V-fractie vroeg eveneens op 
de gemeenteraad de tarieven en het 
reglement beter bekend te maken bij de 
handelaars en zelfstandig ondernemers 
in Geetbets. De mogelijkheid om te 
kunnen publiceren in het gemeente-
lijk infoblad is te weinig bekend bij de 
lokale handelaars. Meer publiciteit be-
tekent dat ook lokale ondernemers aan 
de bak kunnen komen en dat er meer 
advertenties zullen verschijnen in het 
infoblad van het gemeentebestuur.

CD&V wil alle verkeersdrempels 
in de gemeente zien verdwijnen 
op termijn. ‘Het enige nuttige 
voordeel van verkeersdrempels 
is het verminderen van de snel-
heid’, zei CD&V-raadslid Bart 
Andries. 

‘Er zijn vele nadelen: geluidsoverlast, wo-
ninggevels die na een tijdje barsten be-
ginnen te vertonen, slijtage aan de auto‘s. 
Laat de verkeersdrempels verdwijnen, 
behoudt de inhaalpoorten en vermeerder 
de snelheidscontroles.’ De burgemees-
ter beloofde tijdens de raadszitting het 

CD&V-voorstel niet zomaar naast zich 
neer te leggen. Het voorstel werd wel 
niet goedgekeurd, niet door de meerder-
heidspartijen Open VLD, SP.A, GVP en 
DNA en ook niet door oppositiepartij 
N-VA en het onafhankelijk raadslid. De 
huidige meerderheid wil een “construc-
tieve” oppositie. Voor CD&V betekent 
dit dat een voorstel ernstig besproken 
wordt en dat er ook een duidelijk enga-
gement komt van de meerderheid. Het 
simpel wegstemmen of  tegenstemmen 
van op de agenda geplaatste CD&V 
voorstellen betuigt de niet constructieve 
houding van de meerderheid.

Op de gemeenteraad van augustus 
merkte fractieleider Ingrid Claes op dat 
de signalisatie van de wielerwedstrijd 
tijdens Geetbets Kermis, bestaande uit 
onder meer verbodstekens, grotendeels 
bleef  staan tussen de wedstrijden van 
maandag en woensdag. Zelfs donder-
dagmiddag was de signalisatie nog altijd 
zichtbaar voor de verkeersgebruiker en 
dus geldig volgens het verkeersregle-
ment. Door het niet tijdig verwijderen 

van de signalisatie waren de verkeers-
tekens en voorziene wegomleggingen 
ook van kracht zonder dat er koers 
was. Dit leidde tot zeer verwarrende 
verkeerssituatie tijdens de kermisweek. 
Schepen Munten (GVP), mede-organi-
sator van de wielerwedstrijden, beloof-
de dat het in de toekomst niet meer zou 
gebeuren. CD&V zal er op toezien dat 
het college deze belofte zal nageleven 
volgend jaar.

CD&V wil alle verkeersdrempels 
weg in de gemeente

Verwarrende verkeerssignalisatie tussen 
wielerwedstrijden Bets Kermis
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Geld voor speelterrein Chiro Hogen

Jeugdvriendelijke buitenruimte
Met het project ‘Speelgroen: Tover jouw speelterrein om tot een 
groen avontuur’ wil Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cul-
tuur Joke Schauvliege (CD&V) jeugdverenigingen stimuleren om hun 
terrein op een avontuurlijke en natuurrijke manier in te richten. Dit 
jaar stuurden 20 jeugdgroepen een ontwerp in. Vijf  van hen, waaron-
der Chiro Hogen, zijn in de prijzen gevallen en kunnen rekenen op 
max.10.000 euro steun voor de realisatie van hun project.

Op vraag van CD&V naar bijkomende 
verduidelijking wordt voor het aanleve-
ren van snoeihout met een aanhangwa-
gen met enkele as maximum 5€ aan-
gerekend. Terwijl voor het aanbrengen 
van snoeihout met een aanhangwagen 
met dubbele as maximaal 10 € zal 
gevraagd worden. Voor grof  huisvuil 
zal de prijs 5 € per begonnen halve 
kubieke meter bedragen (nu 1,5 € per 
30 kg) Eveneens zal het containerpark 
ook een dag per week gesloten worden.

Vanaf  2014 zullen er geen ophaalron-
des meer zijn van snoeihout en grof  
huisvuil. De inwoner kan telefonisch 
contact opnemen met Ecowerf, in-
dien hij wenst dat grof  huisvuil of  
snoeihout opgehaald wordt. Naast de 
verwerkingskost, wordt hiervoor 25 
Euro voorrijkost op afroep aangere-
kend. De aanrekening gebeurt direct via 

de persoonlijke diftar rekening van de 
inwoner.

Voor de ophaling en verwerking van 
huisvuil zal vanaf  januari 2014 per kilo-
gram 0.25€ (nu 0,20) aangerekend wor-
den, voor GFT is dat 0,18€ (nu 0.15).

Momenteel betaalt ieder huisgezin in 
Geetbets, ook alleenstaanden, een for-
faitaire milieubelasting van 60 Euro. 

CD&V berekende dat de nieuwe con-
tantbelastingsreglementen een gemid-
delde meerkost per gezin van 50€ zou 
meebrengen. Voor gezinnen met jonge 
kinderen een gemiddelde meerkost van 
60 Euro per jaar. CD&V stelde ook dat 
deze beslissing een onrechtstreekse be-
lastingverhoging voor iedereen betekent 
en keurde de voorgestelde reglementen 
niet goed.

Vanaf 1 januari 2014

Kostprijs 
bezoek 
containerpark 
en huisvuil-
ophaling sterk 
de hoogte in
Vanaf  januari 2014 zullen de inwo-
ners meer moeten betalen voor een 
bezoek aan het containerpark en de 
ophaling van afval, zo besliste de Open-
VLD, Spa, DNA en GVP meerderheid.

Op gemeenteraad stelde fractieleider 
Ingrid Claes (CD&V) dat bij de over-
gang naar het Diftar systeem voor 
de ophaling van huisvuil en GFT in 
2011 er voor gekozen werd om de 
huidige werking van het containerpark 
te behouden, in afwachting van een 
nieuw containerpark volgens Diftar op 
gewicht. Door de goedkeuring van het 
nieuwe contantreglement voor de aan-
levering van afval op het containerpark 
is het aanleveren van afval fors duurder 
voor de inwoners. 

“Kubieke meter snoeihout” 
is voor de meerderheid 
een zeer rekbaar begrip 
Het snoeihout naar het container brengen zal voortaan 2.50€ per 
kubieke meter kosten, hetgeen tot nu gratis was. In vergelijking met 
de aanbiedingsbelasting is het opmerkelijk dat het begrip kubieke 
meter snoeihout voor de meerderheid een rekbaar begrip is.
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Ingrid Claes 
(ingrid.claes@skynet.be)
www.geetbets.cdenv.be
Like onze facebookpagina CD&V Geetbets

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Meerderheid keert op zijn stappen 
terug in verband met luxe-
verlichtingsproject Stationsplein
In april stemde de CD&V als enige fractie op de gemeenteraad tegen de dure 
luxeverlichting (20362 Euro)op de fiestroute bij de heraanleg van het stations-
plein te Geetbets. Het verlichtingsproject simuleerde een spoorweg en zou terug 
laten denken aan de spoorlijn Tienen-Diest in Geetbets nog operationeel was. De 
CD&V fractie vond dit onnodige uitgaven, vermits de huidige verlichting op het 
plein het bedoelde stuk fietsroute naast het plein voldoende verlicht. Op de raad 
van september schrapte de meerderheid van Open VLD, SP.A, GVP en DNA dan 
toch deze onnodige uitgave en keerde ze terug op haar stappen. Bijna een voltal-
lige gemeenteraad koos voor een ‘gewone’ openbare verlichting.openbare verlich-
ting op het plein. Deze beslissing levert de gemeente een besparing van 20.362 
Euro op. 

Minister Koen Geens 
en volksvertegen-
woordiger Sonja 
Becq te gast op CD&V 
Smoutebollenfeest in 
Rummen
Onze eerste Smoutebollenfeest op 24 
november was een succes. Ook minis-
ter Koen Geens en volksvertegenwoor-
diger Sonja Becq uit Meise kwamen 
onze smoutebollen proeven. Een dikke 
dankuwel voor iedereen die langs kwam 
of  smoutebollen is komen afhalen.

Noteer alvast in uw agenda
-  22 februari 2014 KAAS EN WIJNAVOND 
 met provincieraadslid Ingrid Claes in PC Hogen
-  26 april 2014 Italiaanse Avond - Pasta à volonté in PC Hogen 
-  23 november 2014 CD&V Smoutebollenfeest.


