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WOORDJE VAN
DE VOORZITTER
De toekomst
luistert
CD&V Geetbets zal de komende
weken en maanden actief luisteren
naar de mensen om ons heen. Zo
vernemen we vele kleine dingen en
noden die de inwoners van Geetbets bezighouden. Zit je met een
probleem, heb je een beleidsvoorstel of heb je zin in een babbel?
Aarzel niet en contacteer ons.
Samen met onze CD&V-ploeg willen we met een nuchtere kijk werken aan onze gemeente. We willen
in dialoog gaan rond de toekomst:
voor welke uitdagingen staan we
en hoe kan CD&V hier zinvol
op inspelen? Voor CD&V staan
de woorden “geloofwaardigheid,
respect en waardigheid” hoog in
het vaandel. We willen gaan voor
vernieuwing in onze gemeente. Als
u wil meewerken met CD&V aan
een toekomst voor jong en oud,
kan u mij steeds contacteren: GSM
0477 62 39 77
2012 is het jaar van de gemeenteen provincieraadsverkiezingen. Als
voorzitter heb ik het volste vertrouwen in de nieuwe dynamiek in onze
CD&V ploeg. Er is nog veel werk
aan de winkel, maar we gaan er
samen voor.
We hopen alvast op uw inbreng en
uw steun op 14 oktober.

Tony Leyssens
Voorzitter CD&V
Geetbets

CD&V-lijsttrekker Ingrid Claes

Ingrid Claes en Bart Andries
voeren CD&V-lijst aan
CD&V Geetbets heeft na maandenlang een onzekere
politieke situatie gekend te hebben, uiteindelijk duidelijkheid gekregen over een aantal van haar mandatarissen. Burgemeester Benny Munten, raadsleden Anny
Raemaekers, Marc Velkeneers en Eva Prouvé hebben,
samen met Daniël Stassart en Luc Vanbrabant beslist
om niet langer deel uit te maken van de partij, waarna
huidig schepen Ingrid Claes en huidig OCMW-voorzitter Bart Andries werden aangeduid om de CD&V-lijst
aan te voeren.
Lees meer hier, op pagina 4!

Ingrid Claes en Bart Andries
voeren CD&V-lijst aan
CD&V Geetbets heeft na maandenlang een onzekere politieke
situatie gekend te hebben, uiteindelijk duidelijkheid gekregen
over een aantal van haar mandatarissen. Burgemeester Benny
Munten, raadsleden Anny Raemaekers, Marc Velkeneers en
Eva Prouvé hebben, samen met Daniël Stassart en Luc Vanbrabant beslist om niet langer deel uit te maken van de partij,
maar hun eigen weg te gaan en te starten met een nieuwe
partij, de Gemeentelijke Volkspartij. Benny Munten wil met
een kartellijst DNA-GVP naar de kiezer stappen.
Deze beslissing kwam er nadat het
CD&V-bestuur van Geetbets op
1 december 2011 unaniem – en in
aanwezigheid van Luc Vanbrabant,
Daniël Stassart en Anny Raemaekers – beslist had een procedure te
starten om kandidaten te zoeken
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alle CD&V-leden uit Geetbets
konden zich kandidaat stellen voor
de lijst. De betrokkenen stelden
zich echter geen kandidaat en kondigden aan dat ze er voor kozen
een weg te bewandelen buiten de
CD&V.
Het bestuur van CD&V Geetbets
kwam bijeen op donderdag 12 januari 2012 en besprak de politieke
ontwikkelingen. De statuten van
CD&V bepalen dat het lidmaatschap van een andere politieke
partij onverenigbaar is met het
lidmaatschap van CD&V, en bij
brief van het nationaal secretariaat
in Brussel werden de betrokkenen
uit de partij gesloten. De ingedien-

de kandidaturen werden besproken
door het afdelingsbestuur, waarna
huidig schepen Ingrid Claes en huidig OCMW-voorzitter Bart Andries
werden aangeduid om de CD&Vlijst aan te voeren. Zij zullen respectievelijk op de eerste en tweede
plaats van de CD&V-lijst staan.
Samen met de andere mensen
die zich reeds kandidaat stelden

voor een plaats op de CD&V-lijst,
waaronder huidig gemeenteraadslid
Marcel Andries en afdelingsvoorzitter Tony Leyssens en penningmeester Monique Adams, zullen zij
verder werken aan een sterke lijst
en een dynamisch programma voor
de gemeente Geetbets.
Dit is een te betreuren situatie,
maar aan de toestand waarbij elk
woord uit een bestuur werd doorgebriefd naar DNA moest een
!"#$!%&'(!#)%*!#%'+,-"./!%!0&!#ning van de GVP als CD&V is
uitgesloten. Dat is ook zo voor de
mandatarissen die een andere weg
zijn ingeslagen.
Bijgevolg is er maar één CD&Vlijst; de lijst aangevoerd door Ingrid
en Bart.

Andy Vandevelde
Regionaal Voorzitter
CD&V Regio Tienen

Tom De Saegher
Voorzitter
CD&V Vlaams-Brabant

Noteer alvast in uw agenda

10 maart 2012

KAAS- EN WIJNAVOND schepen Ingrid Claes in PC Hogen vanaf 17 uur
28 april 2012

ITALIAANSE AVOND Pasta à volonté CD&V Geetbets in PC Hogen.
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Woonzorgcentrum “Betse Rust” start werken in 2012
Het Woonzorgcentrum zal de naam “Betze Rust” dragen. In Geetbets is er veel vraag van de bevolking naar
de stand van zaken en de komst van het rusthuis. OCMW
voorzitter Bart Andries maakte tijd voor een gesprek met
algemeen directeur Luk Hermans om te polsen achter de
stand van zaken van de bouw.

ingebouwde douchesystemen en
klassieke douchesystemen met
zitmogelijkheid.

- Bart: Wat is de huidige
stand van zaken ?

Luk: Wij verwachten dat een 50
à 60-tal nieuwe medewerkers een
job zullen vinden in het woonzorgcentrum. Een belangrijke
uitdaging zal er voor vzw St.-Elisabeth’s Dal zeker in bestaan om
tijdig en voldoende zorgkundig en
verpleegkundig personeel aan te
trekken.

Luk: Als directeur van Vzw St.Elisabeth’s Dal ben ik de laatste
maanden druk in de weer geweest
voor het nieuwe rusthuis op de
‘welzijnscampus’ aan de Dorpsstraat 1 te Geetbets. Het zal de
mensen die het centrum van
Geetbets recent bezocht hebben,
niet ontgaan zijn dat er heel wat
grond verzet werd op het terrein achter het Sociaal Huis. Deze
werken waren noodzakelijk om in
orde te kunnen blijven met vroeger toegekende vergunningen. Het
is alvast een duidelijke indicatie
dat de feitelijke realisatie van het
rusthuis er ook zit aan te komen.
In Brussel is er ook schot gekomen in de administratieve dossiers die we ingediend hebben. De
voorafgaande vergunning voor het
centrum voor kortverblijf met drie
woongelegenheden is vernieuwd
en afgeleverd en de bestaande
voorafgaande vergunning voor het
rusthuis is verlengd.
- Bart: Dus de vergunningen
zijn allemaal inorde en wanneer kunnen jullie van start
gaan met de bouw van het
rusthuis?

Luk: We wachten nu enkel nog
'1%2!3%'+,-"./!%4-20"56!#%67#%$!%
bevoegde Minister Vandeurzen
waarin hij een principieel akkoord
78!6!03%'(%$!%9!0&!#%77#%2!3%
woonzorgcentrum Betze Rust te
subsidiëren. Zoals u wellicht in het
nieuws ook al vernam, heeft de
Vlaamse Regering onlangs beslist
om het budget voor de realisatie
van nieuwe rusthuiswoongelegen-

heden te verdubbelen. De nood
aan bijkomende rusthuiswoongelegenheden is groot en dat sterkt
ons in de hoop dat de Minister
wellicht spoedig zijn handtekening
zou kunnen plaatsen onder ons
dossier. We verwachten dat de
werken voor de ontsluiting van het
rusthuisterrein begin april van volgend jaar zullen beginnen en dat
we ongeveer een maand later zullen kunnen beginnen met de bouw
van het nieuwe woonzorgcentrum.
Alle partijen hebben er in de ontwikkeling van dit project vanzelfsprekend rekening mee gehouden
dat er op het terrein bijkomende
parkeerplaatsen moeten worden
aangelegd om te voorkomen dat
de extra bezoekers het centrum
van Geetbets zouden overbelasten.
- Bart: Kan u meer inlichtingen geven over de indeling
van het Woonzorgcentum?

Luk: Het woonzorgcentrum zal
in totaal 70 rusthuiswoongelegenheden aanbieden op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Op
de tweede verdieping zullen er 15
4!06"-!8734%9'0$!#%:!;'<9$%!#%
hier zullen ook de administratieve
diensten worden gehuisvest. De
;!4-2"&;770%:!43!/$!%8734%=</len worden verhuurd en worden
dus niet te koop. Op alle kamers
wordt een nieuw type van wastafels geïntroduceerd dat niet enkel in hoogte verstelbaar zal zijn
maar ook extra mogelijkheden
biedt voor residenten om zichzelf
te wassen door de ingebouwde
handvaten. Daarnaast voorzien
wij ook hoog/laagbaden, gemakkelijk toegankelijke zitbaden met

- Bart: Het woonzorgcentrum
zal ook voor heel wat nieuwe
tewerkstelling zorgen?

- Bart: Hebt u al vragen van
inwoners ontvangen over
het woonzorgcentrum Betze
Rust? Waar kunnen de mensen met hun vragen terecht?

Luk: Heel wat inwoners van
Geetbets hebben zich kandidaat
:!43!/$%6''0%!!#%4!06"-!873%'+ %!!#%
woongelegenheid in het rusthuis.
Het is duidelijk dat de komst van
het nieuwe woonzorgcentrum
bij heel wat inwoners van Geetbets een verwachting en ook een
behoefte invult. Enkel indien een
persoon voldoende zorgbehoevend is, komt men in aanmerking
voor een rusthuiswoongelegenheid
in het woonzorgcentrum Betze
><43)%%?''0%!!#%4!06"-!873%'+ %744"43!#3"!873%('!3%$!%'<$!0!%$7#%
weer relatief valide en autonoom
zijn. Een nieuwe bewoner van
!!#%4!06"-!873%&7#%="5#%'+ %2770%
persoonlijke thuisverzorger of
-verzorgsters en/of thuisverpleegkundigen vragen voor verzorgen.
De mensen die interesse zouden
hebben, kunnen contact opnemen
met onze andere huizen.
Voor “Huize Sint-Jozef ” is het
contactnummer 011/59 82 92 en
voor “Huize O.L.V. van Lourdes”:
011/78 91 07.
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Europese subisidies voor gemeentelijke projecten
voor verbetering jeugdlokalen en
‘Viering 200 jaar paardenmarkt’

De Europese Unie geeft via het
programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in 2012
steun aan 18 projecten. Eén van
deze projecten is“Viering 200 jaar
paardenmarkt”(Rummen). Ook
worden er LEADER–subsidies voorzien voor acht projecten in het kader
van Goed, Beter, Best, een samenwerkingsproject van Hageland+ en
Pajottenland dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van jeugdlokalen. In dit kader werden drie
projecten rond jeugdlokalen in de
gemeente Geetbets weerhouden om
een verbetering aan de brengen. Per
project kan de gemeente telkens een
tussenkomst van 3000 Euro aan
projectkosten terugbetaald krij-

gen. Deze drie projecten zijn : renovatie gebouw achter de pastorij van
Rummen (KLJ Rummen), Keuken,
warm water en mezzanines in De
Poel (Scouts Laëtitia en speelpleinwerking) en sanitaire voorzieningen
voor de Pastorij in Hogen (Chiro
Hogen en jeugdwerking misdienaars
Hogen) “Als kleine gemeente zijn
we onmiddellijk ingegaan op de
projectoproep van LEADER omdat
er nog werk is aan onze jeugdlokalen

en de budgettaire mogelijkheden beperkt zijn. Oorspronkelijk was het
de bedoeling om enkel een dossier
in te dienen voor het gebouw KLJ
Rummen, maar omdat er ook nood
is aan verbetering op de andere twee
locaties werden uiteindelijk vier dossiers door het gemeentebestuur ingediend“, vertelt een tevreden schepen
van jeugd Ingrid Claes, “waarvan drie
projecten LEADER-subsidies zullen
ontvangen.”

Proefproject ‘Slimme meters’ op komst
“Netbeheerder INFRAX start dit jaar
in onze gemeente met een proefproject waar de huidige elektriciteitsmeter
vervangen wordt door een “slimme
meter”, vertelt bestuurslid Marcel
Andries. In verschillende straten in onze

gemeente worden 816 meters, zowel
voor gas als electriciteit, bij particulieren
geplaatst. Slimme meters zijn digitale
verbruiksmeters die communiceren in
twee richtingen : van en naar de gebruiker, van op afstand en op elk gewenst

moment. Er zijn slimme meters voor
elektriciteit en voor aardgas. Met dit
handig systeem kunnen we perfect
meten wanneer en hoeveel energie we
verbruiken. De nieuwe meters worden
kostenloos geplaatst vanaf eind 2012.

Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking 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
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Doe mee met CD&V
Uw nationale contactpersoon
Lid worden van CD&V is heel
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
eenvoudig:
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

Gedeputeerde voor Europa
en platteland, Monique Swinnen kondigde op een persconferentie de Leader-steun
aan voor vier ingediende
gemeentelijke projecten.

