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Meer verkeersveiligheid 
rond de scholen

24 november 2013 
SMOUTEBOLLENFEEST PC Rummen 
15 tot 20 uur. Iedereen welkom!

Vlnr: Voorzitter Tony Leyssens en CD&V-gemeenteraadsleden Bart Paulissen, 
Monique Adams, Ingrid Claes en Bart Andries.

Het nieuwe schooljaar is terug van start 
gegaan. Verkeersveiligheid om en rond de 
scholen is voor ons belangrijk. Dit kan door 
een ingreep aan de schoolpoortomgeving 
en te zorgen voor veilige fietsroutes naar 
de scholen. De CD&V-gemeenteraadsleden 
fietsten deze zomer samen met voorzit-
ter Tony Leyssens op verkenning rond de 
nieuwe verkeerssituatie in Geetbets. 
Lees het hier, op pagina 4!



Betere oversteekplaatsen
De fietstocht ging langs de Verkeersleef-
baarheidsweg. Hier is duidelijk nog heel 
wat werk aan de winkel, vooral naar de 
veiligheid van fietsers op de oversteek-
plaatsen naar het centrum. CD&V wil 
betere oversteekplaatsen voor fietsers op de 
Verkeersleefbaarheidsweg, aan de scholen, 
aan het kruispunt Kwadestraat-Kasteellaan 
en Ketelstraat-Kraaistraat. 

Ingrepen aan de scholen om de 
veiligheid te verhogen
CD&V Geetbets pleitte in haar verkiezings-
programma voor ingrepen aan de scholen 
om de veiligheid te verhogen. 
Wij zijn  vragende partij om de verkeersvei-
ligheid aan de oversteekplaats van de school 
in Rummen aan te pakken. Jarenlang is dit 
vanuit de politiek tegengehouden, omdat 
anders de koers bij Rummen kermis hinder 
zou ondervinden.

In juni stelden wij vast dat de verkeers-
eilandjes aangelegd op de Bronckaers-
straat werden weggehaald voor de koers 
bij Grazen kermis. Als dit in Grazen 

kan, zijn wij vragende partij om in de 
Ketelstraat aan de school eveneens een der-
gelijke opstelling te plaatsen. De opstelling 
van de verkeerseilanden mag het door-
gaand verkeer van vrachtwagens, bussen en 
landbouwvoertuigen  echter niet beletten. 
Wij vragen de huidige meerderheid om dit 
voorstel in overweging te nemen, in het be-
lang van de veiligheid van de schoolgaande 
kinderen.  Een bijkomende oversteekplaats 
van de Ketelstraat naar de Kraaistraat is 
eveneens wenselijk.

De CD&V-gemeenteraadsleden 
fietsten deze zomer samen met 
voorzitter Tony Leyssens op 
verkenning rond de nieuwe ver-
keerssituatie in Geetbets. 
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Meer verkeersveiligheid 
rond de scholen

Oversteekplaats Grootveldweg: VOOR en NA: de oversteekplaats is voorzien, maar geen fietspad aan de andere kant van de weg 
(situatie 29 juli). Stuk nieuwe asfalt aangelegd speciaal voor de koers van Bets Kermis. Waarom kon het gedeelte van het fietspad er 
niet meer bij ? (situatie 13 augustus) Met een beetje meer asfalt was de oversteek in orde om het nieuwe schooljaar te beginnen.

Oversteekplaats Overbeekstraat. Waar is de oversteekplaats en 
het fietspad aan de andere kant van de weg? (foto 29 juli)

Oversteekplaats Kwadestraat-Kasteellaan.
Op deze plaats is het aanbrengen van een oversteekplaats en een 
bijhorend verkeersbord dringend nodig om veilig over te steken 
vanuit de Kwadestraat. Ook op het Kruispunt Kasteellaan-Borg-
loonstraat ontbreken de bijhorende verkeersborden.

Voetgangersoversteekplaats 
School van Rummen.



Het plattelandsfonds is er gekomen omdat 
vandaag heel wat plattelandsgemeenten 
kampen met een aantal problemen omwille 
van hun typische plattelandskenmerken, 
met name hun uitgestrektheid, lage bevol-
kingsdichtheid en de hoeveelheid open 
ruimte. Ook is het gemiddelde inkomen 
en de waarde van het onroerend goed 
lager op het platteland. Bovendien hebben 
de gemeenten vaak weinig economische 
activiteit waaruit ze voldoende inkomsten 
kunnen putten.

De gemeenten die in aanmerking ko-
men voor financiering uit het fonds, zijn 
geselecteerd omwille van hun plattelands-
karakter op basis van het criterium open 
ruimte. Meer bepaald het inwonersaantal 
per vierkante kilometer en het percentage 
bebouwde oppervlakte.

Om nu concreet gebruik te kunnen maken 
van de toegewezen financiering, moeten 
de betrokken gemeenten (een) project(en) 
indienen. Hierbij wordt gestreefd om de 
administratieve last voor de gemeenten zo 
beperkt mogelijk te houden. 

De projecten moeten gericht zijn op één 
van de volgende plattelandsdoelstellingen: 
- inspanningen leveren tot het vrijwaren en 
ontwikkelen van de open ruimte, 
- bijzondere aandacht hebben voor de 
kwetsbare gebieden, meer bepaald de 
natuurgebieden, 
- een functioneel wegennet op het plat-
teland verder onderhouden, herstellen of  
heraanleggen, 
- bijdragen tot het beheren en onderhouden 
van het waterstelsel van lokaal belang, 
- rurale ondernemers ondersteunen, 
- de landbouw op het platteland versterken 

en verbreden, 
- toerisme en recreatie op het platteland 
kansen geven, 
- aandacht hebben voor kwetsbare groepen 
op het platteland, 
- de leefbaarheid van de dorpen stimuleren.

Het project
Op de gemeenteraad polste CD&V-frac-
tieleidster Ingrid Claes het college en de 
meerderheid naar het project dat ingediend 
zal worden om de 97 497 euro te besteden. 
Op dat ogenblik was het bedrag ingeschre-
ven in de begroting 2013, maar wist de 
meerderheid niet welk project zou worden 
ingediend.

In de vorige legislatuur werd het plaat-
sen van de brandtrap goedgekeurd met 
hoogdringendheid om de veiligheid op 
de eerste en tweede verdieping van het 
personeel en de bezoekers te verho-
gen. De plannen voor de brandtrap 
werden door de huidige meerderheid 
van SP.a-OpenVLD-GVP-DNA op de 
OCMW raad van maart op de lange 
baan geschoven in afwachting van de 
studie verbouwing gemeentehuis. Op 

de OCMW- raad van juli polste Mar-
cel Andries achter de stand van zaken 
betreffende de studie verbouwing ge-
meentehuis. Tot op heden zijn de resul-
taten van de plannen over de studie nog 
niet gekend bij de raadsleden. Het ma-
teriaal van de scouts werd na het kamp 
verplaatst van de loods aan het gemeen-
tehuis naar de lokalen in Grazen en er 
werd een zeskoppig bouwteam opge-
richt bestaande uit burgemeester, secre-

taris en deskundige technische dienst, 
OCMW-voorzitter, OCMW-secretaris 
en een OCMW-personeelslid. Dit alles 
doet ons vermoeden dat de plannen om 
een nieuw sociaal huis te bouwen achter 
het gemeentehuis hardnekkig doorge-
voerd zullen worden, zonder haalbaar-
heidsstudie noch financieel plan.  

Op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters, tevens 
bevoegd voor Plattelandsbeleid, heeft de Vlaamse Regering 
vandaag 2 miljoen euro extra voorzien voor het Plattelandsfonds, 
bovenop de 6 miljoen euro die reeds eerder werd toegekend. 
Dit betekent dat alle 50 gemeenten uit het fonds beroep zullen 
kunnen doen op de financiering.  In het Hageland komen in aan-
merking Bekkevoort, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Linter, 
Zoutleeuw en Geetbets.

Onze kersverse OCMW-raadsleden Marcel Andries en Glenn Huve-
neers hebben al verschillende OCMW- raden achter de rug. CD&V- 
raadslid Glenn Huveneers polste op de OCMW- raad van maart 
achter de uitvoering van de plannen van de brandtrap voor het 
OCMW- gebouw. 
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97.497 € voor Geetbets uit het plattelandsfonds

CD&V IN DE OCMW-RAAD

OCMW-raadsleden Glenn Huveneers 
en Marcel Andries. 
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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

De seniorenadviesraad en het sociaal huis 
hebben op 25 mei alle 55- plussers uitgeno-
digd in de PAX om mee te denken rond de 
verdere uitbouw van het beleid in Geet-
bets rond welzijn, zorg, vrije tijd, wonen, 
milieu en mobiliteit. Er waren meer dan 
150 deelnemers aanwezig. Alle aanwezigen 
kregen een gratis brunch aangeboden door 

de dienst warme maaltijden. Wij danken 
alle aanwezigen voor hun inzet en enthou-
siasme!

Uit de tafelgesprekken zijn heel wat ideeën 
en suggesties gekomen voor het toekom-
stig beleid. De resultaten werden in een 
gedetailleerd overzicht gegoten en zijn 

verkrijgbaar op het sociaal huis. Opvallend 
is dat verschillende standpunten overeen-
komen met ons CD&V-programma van de 
gemeenteraadsverkiezingen, zoals bijvoor-
beeld nood aan een multifunctionele zaal en 
polyvalente zaal. Wij hopen dat het beleid 
rekening gaat houden met de resultaten van 
de denkdag.

CD&V bezorgde ook dit jaar paasei-
eren aan de ziekenfondskernen van 
Hogen, Geetbets en Rummen. Een 
delegatie van ons bestuur was aanwezig 
om de paaseieren te overhandigen op 

de ontmoetingsfeesten in de verschil-
lende dorpskernen. CD&V wil deze 
jarenlange traditie in ere houden.
De werking van Ziekenzorg en de vele 
vrijwilligers dragen dagelijks hun steen-
tje bij om bezoekjes af  te leggen bij de 
ouderen en de zieke inwoners in onze 
gemeente. Langs deze weg zeggen we 

een welgemeende dank voor hun inzet. 

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

Gemeenteraadsleden
Monique Adams – 0477 360 236
Bart Andries – 0475 594 093
Ingrid Claes - 0497 427 176
Bart Paulissen – 0477 068 634

OCMW-raadsleden
Marcel Andries - 0496785534
Glenn Huveneers  - 0488822300

Voorzitter CD&V Geetbets
Tony Leyssens – 0477 623 977

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

Succesvolle denkdag van de 55-plussers

CD&V-eieren 
voor Ziekenzorg

24 november 2013

CD&V SMOUTE-
BOLLENFEEST

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


