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Ken je de dienstenchequeonderneming al?

Het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap 
werd oorspronkelijk in 1995 opgericht om 
de tewerkstelling te bevorderen op basis van 
PWA-cheques.  In 2005 werd de diensten-
chequeonderneming “De Gouden Dienst” 
opgericht, met als doel extra werkgelegenheid 
in Geetbets en omstreken te creëren.
De oprichting van de dienstenchequeonder-
neming bracht geen wijzigingen aan in het 
bestaande PWA systeem. Het huidige PWA 

systeem blijft er voor de bestaande gebruikers 
en werkkrachten.   Vanaf  september 2006 is er 
een strijkatelier. De gebruiker betaalt ook met 
dienstencheques.
Momenteel telt de dienstenchequeonderne-
ming 30 werknemers en 1 bediende.
Na de gemeenteraadsverkiezingen werd het 
bestuur van de dienstenchequeonderneming 
opnieuw samengesteld. Tommy Huybrighs 
vertegenwoordigt CD&V in de dienstenche-

queonderneming. 
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de 
PWA-verantwoordelijke Sabine Verheyden op 
het gemeentehuis.  U kan ze ook bereiken op 
het nummer 011 58 65 24 of  e-mail pwa@
geetbets.be

Het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap te Geetbets, beter 
bekend als het PWA, zorgt voor tewerkstelling van werknemers op 
basis van PWA-cheques en dienstencheques. Voor de gebruiker is 
het interessant, want zowel de PWA-cheques als de dienstencheques 
zijn fiscaal aftrekbaar.

Tommy Huybrighs, Monique Adams en Tony Leyssens (Ondervoorzitter dienstenchequeonderneming en ACV-afgevaardigde)

26 april 2014 

CD&V bestuur en man-
datarissen nodigen u uit  
op onze Italiaanse Avond 

met Pasta à volonté in  
PC Hogen vanaf 17 uur. 



CD&V op zoek naar jubilarissen, 
die 50, 60 en 65 jaar 
getrouwd zijn in 2014 

Wisde ge da ?...  
Weit jee da?... 

1 jaar bestuur na  
de gemeenteraads-
verkiezingen
Na de aanstelling is het  huidig bestuur 
onmiddellijk in lopende zaken gegaan. 
Er is geen vernieuwing of  verandering 
te bespeuren in het gevoerde beleid. 
Dat was ook de bedoeling bij het 
maken van deze coalitie. Verder blijven 
doen zoals het was, maar dan zonder 
CD&V.  De verkeersleefbaarheidsweg 
en de uitvoering van de grote wegen-
werken, waren reeds gepland in de vori-
ge legislatuur in functie van de aquafin-
werken. Voor veel beleidsthema’s en 
activiteiten blijft het college vasthouden 
aan het “oude en gekende” patroon. De 
huidige meerderheid vroeg bij aanvang 
van de legislatuur een “constructieve” 
oppositie in de gemeenteraad. Voor 
CD&V betekent dit dat een voorstel 
ernstig besproken wordt en dat er ook 
een duidelijk engagement komt van de 
meerderheid. Het simpel wegstemmen 
of  tegenstemmen van op de agenda 
geplaatste CD&V voorstellen betuigt 
van een “niet-constructieve” houding 
van de meerderheid

Het is traditie bij CD&V dat we de jubilarissen thuis een bezoekje 
brengen en een geschenk overhandigen.  Alle mandatarissen in de 
meerderheid kunnen over de lijst van jubilarissen beschikken, maar 
wij, raadsleden in de oppositie krijgen deze lijst niet.  Dus doen we 

hier een oproep aan u om ons te helpen. Ken je vrienden, familieleden, kennissen 
die dit jaar 50, 60 of  65 jaar gehuwd zijn, geef  ons een seintje en wij brengen hen 
een bezoek  voor een gezellige babbel met overhandiging van een geschenk. 

Contact : ingrid.claes@skynet.be of  0497 42 71 76

… CD&V-bestuursleden paaseieren 
schenkt aan de leden van ziekenzorg 
tijdens hun paasontmoetingen?

… de fietstochten van de Hagelandse 
Gordel dit jaar op 20 juli plaatsvin-
den, met vertrek- en aankomstplaats 
aan de boerderij van Monique Adams 
in Rummen? Organisatie Landelijke 
Gilden?

… de eerste dikke barsten in de hui-
dige coalitie nu al zichtbaar zijn?

… onze OCMW-raadsleden Glenn 
Huveneers en Marcel Andries tegen 
de meerjarenplanning 2014-2019 en 
de jaarlijkse prijsverhogingen van de 
poetsdiensten, klusjesdienst en maal-
tijdendienst stemden?

… de OCMW-voorzitter de CD&V- 
raadsleden niet wil informeren, 
omdat ze “aan politiek doen” en 
vragen stellen over de geagendeerde 
dossiers?

… de mantelzorgcheque niet meer 
wordt toepast en dat de OCMW-
voorzitter in zijn beleid hier in alle 
talen over zwijgt?

… CD&V de vorige legislatuur een 
voorafgaandelijke vergunning bin-
nenhaalde voor de realisatie van een 
lokaal dienstencentrum, vlak voor het 
nieuwe woon-en zorgcentrum? 

… de andere partijen deze plannen 
vlak voor de verkiezingen in de ijskast 
duwden?

… en ze nu van plan zijn om ze terug 
te ontdooien?

… de CD&V-fractie voorstander is 
van de verbreding van de Galgestraat 
met fietspad en dit al meermaals aan-
gekaart heeft op de gemeenteraad?

… CD&V de opheffing van de voor-
rang aan rechts heeft gevraagd in de 
Kraaistraat (kruispunt Zavelkuil)? We 
vernamen via de krant dat alle be-
zoekers voor het toekomstig contai-
nerpark, gelegen in de ambachtelijke 
zone in Rummen, in en uitrijden via 
de Kraaistraat.

… CD&V al meermaals de stand van 
zaken gevraagd heeft aan schepen 
Lassaut betreffende de parking aan de 
Ketelstraat?
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… deze zou heraangelegd moeten 
worden en dat het voor dit jaar zou 
zijn…?

… onze zorg is wie dat gaat betalen? 

... de OCMW-raad begin dit jaar 
besliste om landbouwgronden te ver-
huren, maar iets later de meerderheid 
de beslissing intrekt en beslist om ze 
te verkopen? 
Dit terwijl mensen zich al officieel 
kandidaat hebben gesteld om te 
huren?  

… het geld waarschijnlijk dient om 
de gemeente te “sponsoren” voor een 
ander project?

… CD&V Geetbets over deze gang 
van zaken gaat waken?



CD&V stemde tegen meerjaren-
plan meerderheid 2014-2019

Nationaal CD&V Voorzitter Wouter 
Beke op ons nieuwjaarsontbijt

CD&V betreurt dat de oppositie niet 
betrokken werd bij de opmaak van het 
meerjarenplan. Het gemeentebestuur 
zal de komende jaren de tering naar de 
nering moeten zetten om terug financi-
eel gezond te worden en zal prioriteiten 
moeten stellen. 

In het meerjarenplan waren enkel 2014 en 
2015 in detail uitgewerkt naar investe-
ringen toe en  het door hen gekozen pri-
oritair beleid “verkeersveilige weginfra-

structuur” gewoon de uitvoering is van 
reeds lang geplande aquafinwerken.

Op de gemeenteraad weigerde de meer-
derheid  om vragen van de oppositie te 
beantwoorden over beleidsdoelstellingen, 
acties en actieplannen van andere beleids-
domeinen. CD&V zit met veel onbeant-
woorde vragen en stelt vast dat de meer-
derheid geen visie heeft. 

Op de gemeenteraad lanceerde CD&V 

het voorstel naar de meerderheid om de 
vuurwerken bij de kermissen af  te schaf-
fen (2 000 euro per jaar en geen 24 000 
euro gespreid over 6 jaar te voorzien voor 
verbroedering.

CD&V is tegen de aanleg van een overbo-
dige carpoolparking (Dullaerstraat-Grote 
Steenweg). Dit zou een besparing van  
36 500 euro opleveren. De aanleg van de 
parking sleept al jaren aan en de plannen 
werden telkens anders ingekleurd. Uitein-
delijk bleek de grond gedeeltelijk eigendom 
van het Gewest. Op laatste gemeenteraad 
van vorig jaar werd beslist de grond van 
het Vlaams Gewest aan te kopen voor  
8 536 euro.

Op 26 januari hebben wij nationaal 
CD&V voorzitter Wouter Beke ont-
vangen op ons nieuwjaarsontbijt in 
De Waterhoek.  Wouter bevestigde in 
zijn toespraak het vertrouwen in onze 
afdeling. Hij nam ook uitgebreid de tijd 
om met de aanwezige gasten kennis te 
maken. Eveneens mocht de afdeling de 
Vlaams parlementsleden Karin Brou-
wers, Peter Van Rompuy en Jan Laurys, 
de senatoren Dirk Claes en Els Van 
Hoof  verwelkomen.

CD&V stemde op de gemeenteraad van 30 december tegen het 
meerjarenplan 2014-2019 en het budget van 2014. Het was de eer-
ste keer dat een meerjarenplan werd opgemaakt in het kader van 
de verplichte de beheers- en beleidscyclus (BBC).
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CD&V diende klacht in tegen 
samenstelling GECORO

26 april 2014: 
ITALIAANSE 
AVOND 
CD&V pasta 
à volonté

Trots op vernieuwd ontmoetingscentrum in Hogen 

Na een algemene oproep naar kan-
didaten, dienen ook geledingen Mid-
denstand, Landbouw en Natuur hun 
kandidaten voor te dragen. In principe 
wordt over de kandidaten van de gele-

dingen niet gestemd, maar in Geetbets 
dus wel.
Op de gemeenteraad van 30 september 
2013 werd de GECORO samengesteld. 
CD&V diende klacht in tegen deze 
beslissing, wegens het niet naleven van 
de procedure en onvoldoende motive-
ring. De klacht werd aanvaard door de 
Bestendige Deputatie. 
Op de gemeenteraad van 27 janu-
ari 2014 werden opnieuw alle geldig 

ingediende kandidaturen voorgedragen. 
Opvallend was dat de stemproce-
dure volledig werd veranderd. CD&V 
betreurt dat de meerderheid tegen 
de voorgedragen kandidaat van de 
geleding landbouw stemde.  Op de 
gemeenteraad vroeg CD&V een plaats-
vervangend lid voor landbouw, zoals 
dat ook het geval is voor de geleding 
Natuur en Middenstand. Wordt nog 
vervolgd.

Menu
soep van de dag. 
Pasta’s met sauzen:
• spaghetti met bolognaisesaus
• spaghetti met kipfiletreepjes en tuinkrui-
denkaas
• tagliatelli met roomsaus met stukjes 
tomaten en gerookte zalm
• penne met scampi’s en basilicumsaus
• macaroni met ham en kaassaus
• lasagne gegratineerde in de oven
Dessert : ijs of  rijstpap  

Alle leden van het CD&V bestuur hopen u 
te verwelkomen op onze activiteit.
U kan inschrijven bij : 
-  Adams Monique 0477/360236
-  Andries Bart 0475/594093

-  Andries Marcel 011/587838
-  Beelen Linda 0498/723533
-  Beelen René 0495/883292
-  Carlier Ann 0496154166
-  Claes Ingrid 0497/427176
-  Dupont Gwen 0479/577564
-  Dupont Ronny 0472/871218
-  Guilmet Rolanda 0495/640511
-  Huveneers Glenn 0488/822300
-  Huybrighs Tommy 0474 48  4001
-  Leyssens Tony 0477 62 39 77
-  Mahy Gonda 0494 06 14 68
-  Mees Tom 0475 28 76 71
-  Paulissen Bart 0477 06 86 34
-  Philippaerts Gratienne 0478 25 66 88
-  Roosbeek Filip 0497 42 71 76
-  Schepers Bianca 0474 44 34 67
-  Vlekken Lieselotte 0496 28 98 41

De kaas-en wijnavond van provincie-
raadslid Ingrid Claes had een primeur 
dit jaar : een vernieuwd parochiecen-
trum  in Hogen. De renovatiewerken 
duurden ruim 2 jaar; een nieuw perfect 

geïsoleerd dak, nieuwe aluminium ra-
men met dubbele beglazen, uitbreiding 
van de verwarming en een eigentijdse 
verlichting en schilderwerken. Gede-
puteerde Monique Swinnen is trots op 

het project, dat mede werd gefinancierd 
door het Europees landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling, waarmee 
Europa investeert in zijn platteland. 

De GECORO is de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke or-
dening. Deze commissie wordt 
opnieuw samengesteld na de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

In de parochiezaal van Hogen 
van 17 uur tot 20u30. 

Ook afhalen: 
3 soorten pasta:  
tussen 18 en 19 uur. 


