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CD&V bestuursleden en man-
datarissen schenken fruit-
korven aan de jubilarissen in 
onze gemeente.  Ken je vrien-
den, familieleden, kennissen 

die dit jaar of volgend jaar 50, 
60, of 65 jaar gehuwd zijn, 
geef ons een seintje en wij 
brengen hen een bezoek voor 
een gezellig babbel met over-

handiging van een geschenk. 
Deze geschenken betalen we 
met de opbrengst van onze 
pastaavond en onze smoute-
bollennamiddag.

CD&V bezoekt jubilarissen

23 november 2013 
SMOUTEBOLLENFEEST PC Rummen 
15 tot 20 uur. Iedereen welkom!
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Weetjes uit de OCMW Raad 

… De OCMW-raad heeft verschillende 
landbouwgronden verkocht voor de 
aankoop van een gymcomplex gelegen 
in de Glabbeekstraat. De bedoeling van 
de meerderheid ( en dat stond ook in 
de uitnodiging en de toelichting van de 
raad) was om op die locatie een lokaal 
dienstencentrum in te richten. Groot 
was onze verbazing op de OCMW raad 
van 24 maart dat het woord “diensten-
centrum” overal uit de beslissingen 
werd  geschrapt en de meerderheid 
toch de beslissing tot aankoop van het 
gymcomplex heeft genomen en dit met 
geschatte aankoopprijs van 360 000 
euro. 

… Op de OCMW- raad van 19 mei 
werd door de meerderheid voor nog 
eens 45.000 euro beslist om de zon-
nepanelen (met certificaten) op het dak 
van het gymcomplex over te kopen, 
terwijl ze al enkele jaren in gebruik zijn 

en momenteel de prijs van nieuwe zon-
nepanelen beduidend lager ligt.

… Voor de aankoop van het sportcom-
plex werd geen kosten-batenanalyse 
opgemaakt en in de motivering van 
de beslissing staat ook niet wat de 
bestemming is van het gebouw. Op de 
OCMW-raad werd duidelijk gesteld dat 
het de bedoeling was om de Judo te 
behouden en om een opvangapparte-
ment voor het LOI (Lokaal Opvangi-
nitiatief  voor Asielzoeker) in te richten, 
maar voor de overige invulling van het 
nieuwe project is het koffiedik kijken.

… De OCMW-voorzitter Jean-Pierre 
Nijns en de meerderheid de aankoop 
van het complex steunt door te zeggen 
dat het een goede investering is, want 
van het aangekochte goed in de Glab-
beekstraat zouden ook vier bouwplaat-
sen kunnen gemaakt worden.

 … En wat gaan de verbouwingswerken 
en aanpassingswerken naar toeganke-
lijkheid en brandveiligheid kosten? Hier 
is geen rekening mee gehouden.

… De aankoop van een onroerend 
goed in de Glabbeekstraat is nergens in 
het meerjarenplan van het OCMW en 
in de begroting 2014 opgenomen. 

… CD&V is tegen dit impulsief  aan-
koopbeleid, zonder financieel uitge-
werkt plan en dat terwijl in het begin 
van de legislatuur besparingen werden 
aangekondigd en  prijsverhogingen 
werden doorgevoerd op de alle dienst-
verleningen van het OCMW.

…  CD&V vraagt zich af  waarom het 
college van burgemeester en schepe-
nen dit project mee steunt, gezien de 
enorme budgettaire weerslag op de 
gemeentelijke financiën.



Het oorspronkelijke reglement voorzag 
enkel een hernieuwing van een grafcon-
cessie met 30 jaar. Op de gemeenteraad 
van 21 augustus werd er een aanpas-
sing doorgevoerd aan reglement op de 
begraafplaatsen en werd het retributie-
reglement aangepast. 

Vanaf  september 2014 kan je de con-
cessie hernieuwen (volle grond, colum-
barium en nis) voor 10, 20 of  30 jaar. 

Een concessie en hernieuwing van een 

CD&V pleitte in haar program-
ma voor de gemeenteraadsver-
kiezingen en op de gemeente-
raadszittingen meermaals voor 
kortere hernieuwingstermijnen 
bij een grafconsessie.
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Reglement op de 
begraafplaatsen 
aangepast

concessie op een kindergraf  wordt 
kosteloos. De graven waar de familie 
niet kiest voor een hernieuwing van een 
concessie, worden ontruimd. Nieuw 
is dat voor de ontruimde graven een 
herdenkingsplaatje met naam van de 
overledenen op, kan worden besteld 
voor 40 euro. Deze herdenkingsplaat 
wordt dan geplaatst op de herdenkings-
zuil op het kerkhof. 

De CD&V- fractie heeft het reglement 
mee goedgekeurd. Op de gemeenteraad 
werd ook aangekondigd dat de grafste-
nen van alle vervallen concessies (graf-
stenen met groene stickers op sinds 
2012) eerstdaags zullen worden verwij-
derd. CD&V vroeg op de gemeenteraad 
aan schepen Lassaut om in de toekomst 
geen aanplakking meer te doen van 
groene stickers op de grafstenen. 

WISDERDA, … 

..  begin 2015 de mandatencarrousel in 
gang gezet wordt, wat weinig continui-
teit biedt aan het gemeentelijk beleid? 
We zijn nu al benieuwd naar de inbreng 
van de nieuwe schepenen.

… dat schepen Benny Munten (GVP 
en voormalig burgemeester) zijn man-
daat erop zit en vervangen zal worden 
door Elke Allard (sp.a)? 
Hij zal vanaf  dan zetelen als gemeente-
raadslid. 

...  Ook het schepenmandaat van Sandy 
Monette (open VLD) er bijna op zit. 
Zij zal opgevolgd worden door Roland 
Strouven (open VLD)

… er uiteindelijk toch een plaatsvervan-
gend lid voor de geleding Landbouw 
werd toegevoegd aan de samenstel-
ling van de GECORO (Gemeentelijke 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening), 
nadat CD&V klacht indiende bij de 
provincie?

… Onafhankelijk raadslid Kevin 
Huybrechts een voorstel lanceerde op 
de gemeenteraad om één of  meerdere 
AED toestellen (hart defibrillators) aan 
te schaffen om dringend hulp te bieden 
in noodsituaties? 
Een automatisch externe defibrilla-
tor of  AED is een draagbaar toestel 
dat een elektrische schok aan het hart 
toedient bij levensbedreigende hartrit-
mestoornissen. De AED analyseert het 
hartritme van het slachtoffer en bepaalt 
automatisch of  een stroomstoot het 
slachtoffer kan helpen. Het AED-
toestel geeft gesproken instructies. Het 
leidt de hulpverlener door de reanimatie 
tot professionele hulpverleners het van 
hem overnemen. CD&V steunde het 
voorstel van raadslid Huybrechts. Maar 
de meerderheid van Open VLD, SP.A, 
GVP en DNA zijn tegen de aankoop 
en het plaatsen van dergelijke toestel-
len, wat we tenzeerste betreuren.
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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

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

Volg ons op facebook 
CD&V Geetbets

De CD&V afdelingswebsite verscheen 
op TV zender “Vier” tijdens het nieuwe 
programma "Het Beste Moet Nog Ko-
men”. Een programma waarin Steven 
Vanherreweghe in diverse rubriekjes 
praat met een centrale gast. Eén van 
de rubriekjes heet 'Jouw schakel op de 
toekomst'. Hij gaf  ruiterlijk toe dat hij 
de titel van de rubriek had 'gejat' van de 
website van JONGCD&V Geetbets en 
ter illustratie toonde hij deze foto.

De slogan van JONGCD&V 
“Jouw schakel voor de toekomst”

Heb je vragen, problemen of ver-
nieuwende ideeën. Neem gerust 
contact op met onze mandatarissen.

Gemeenteraadsleden
 § Monique Adams 0477360236
 § Bart Andries 0475594093
 § Ingrid Claes 0497427176
 § Bart Paulissen 0477068634

OCMW raadsleden
 § Marcel Andries 0496785534
 § Glenn Huveneers 0488822300

Voorzitter CD&V
 § Tony Leyssens 0477623977

Website  
www.geetbets.cdenv.be

Adams Monique 0477/36 02 36
Andries Bart 0475/59 40 93
Andries Marcel 0496/78 55 34
Beelen Linda  0498/72 35 33
Beelen René 0495/88 32 92
Carlier Ann 0496/15 41 66
Claes Ingrid 0497/42 71 76
Dupont Gwen 0479/57 75 64
Dupont Ronny 0472/87 12 18
Guilmet Rolanda 0495/64 05 11

Huveneers Glenn 0488/82 23 00
Huybrighs Tommy 0474/48 40 01
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 0497/32 16 33
Schepers Bianca 0474/44 34 67
Vlekken Lieselotte       0496/28 98 41

Smoutebollen à volonté – ook afhalen
Zaal Parochiecentrum Rummen van 15 tot 20 uur.

23 november 2014

CD&V SMOUTE-
BOLLENFEEST


