
"Geetbets begint hier,
bij jou, bij mij ...
Wij wensen je een warm
en gelukkig 2017!

In Kasteelhoeve De Waterhoek 

CD&V Geetbets start ieder jaar met een gezellig ontbijt in de Kasteelhoeve De 
Waterhoek in Grazen.    Graag nodigen we je uit om, samen met je gezin of familie,  
op deze aangename locatie te  komen ontbijten. Het is één van onze activiteiten 
waar we de handen niet  zelf uit de mouwen steken en waar we echt  tijd hebben 
een leuke babbel.

Schuif je mee aan tafel ?
Dat kan door contact op te nemen met  onze 
bestuursleden :

• Adams Monique : 0477/360236
• Andries Bart : 0475/594093
• Andries Marcel : 0496/785534
• Beelen Linda : 0498/723533
• Claes Ingrid : 0497/427176
• Dupont Ronny : 0472/871218
• Huveneers Glenn 0488/822300
• Huybrighs Tommy 0474/484001
• Leyssens Tony 0477/623977
• Mahy Gonda 0494/061468
• Paulissen Bart 0477/068634
• Roosbeek Filip 0497/321633
• Schepers Bianca 0474/443467

 9u15 Onthaal met bubbels 
 9u30 Start ontbijt. Kostprijs 18 euro per persoon.  Kind tot 12 jaar: 7 euro. Inschrijven kan tot 
15 januari door overschrijving op BE39652823242419 met vermelding van je naam, aantal 
volwassenen en kinderen.  Iedereen welkom !
"Samen eten verbindt mensen op een leuke manier om elkaar beter te leren kennen"

CD&V NODIGT JE UIT OP 
22 JANUARI VOOR  
NIEUWJAARSONTBIJT

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@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

Uw lokale contactpersoon:
Ingrid Claes 
ingrid.claes@skynet.be 
www.geetbets.cdenv.be 

Volg ons op Facebook:
CDéV Geetbets

in Geetbets
geetbets.cdenv.be
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CD&V Geetbets wenst je een warm en 
gelukkig 2017!  Samen met jou willen 
we werken aan een warm, leefbaar en 
betaalbaar Geetbets.

Op 22 januari ben je welkom op ons 
Nieuwjaarsontbijt in Kasteelhoeve De 
Waterhoek in Grazen. 
Verder in dit nummer : 

• Ondersteuning van de provincie 
Vlaams-Brabant aan Geetbets

• Verenigingen in de kou door 
stopzetting ophaling papier

• Gemeentelijk beleid : "Het geld 
kan niet op"

Gelukkig
Nieuwjaar !

CD&V  Geetbets 



De meerderheid Open VLD, SP.a, DNA-
GVP  zet de overeenkomst met 
verenigingen stop voor ophalen van 
oud papier en karton. Hierdoor 
verliezen de verenigingen die altijd 
trouw het papier hebben opgehaald  
inkomsten voor hun werking.   

Vanaf 1 januari haalt Ecowerf het oud papier 
en karton zelf op, in een driewekelijks 
systeem samen met de PMD.  Door deze 
beslissing verliezen Volleybalvereniging 
BEVO Geetbets, voetbalclub KSK Rummen en 
de Duivenmaatschappij van Geetbets 
inkomsten, die ze broodnodig hebben om 

hun werking te kunnen behouden. De 
verenigingen verliezen nu 2000 tot 4500 euro 
op jaarbasis.   De gemeente laat deze 
verenigingen in de kou staan door de 
overeenkomst te verbreken zonder een 
alternatieve oplossing. CD&V vraagt aan het 
college  om hier dringend werk van te maken.

De huidige meerderheid kocht deze 
legislatuur het gebouw "Bets Gym" in 
de Glabbeekstraat en een nieuwbouw 
duplex appartement in de Pastorijweg  
voor de  opvang van  asielzoekers. Dit 

jaar zal ook het gemeentehuis 
verbouwd worden.
Het gebouw aan de Glabbeekstraat werd 
door de meerderheid aangekocht voor 
360.000 euro.  Met de  overname van de 
zonnepanelen voor 45.000 en de reeds 
uitgevoerde renovatiewerken voor 61.028 
komt de voorlopige teller op 466.028euro.  
Het appartement van het  gebouw  doet 
dienst als LOI woning, voor de opvang van 
asielzoekers, in de grote zaal zijn een tweetal 
sportverenigingen actief en de kleine zaal is  
opslagruimte. Het gebouw is helemaal niet 
energievriendelijk,de vloer is vochtig en  het 
regent binnen.  De meerderheid zoekt geen 

bijkomende bestemming  voor deze locatie,  
terwijl er sprake was van een 
ontmoetingsplaats voor senioren.  CD&V 
vraagt op korte termijn een kosten 
batenanalyse op te stellen. Het 
gemeentehuis wordt dit jaar  verbouwd, om 
de intergratie tussen OCMW en gemeente 
mogelijk te maken. Deze  renovatiewerken, 
met toepassing van energiebesparende 
maatregelen, wordt geraamd op 
1.183.538,33 euro. De gemeente zal hiervoor 
een lening   aangaan, waarvan de leninglast 
vanaf  2019 jaarlijks 61.000 euro zal bedragen. 
De bestemming van het huidige OCMW 
gebouw is nog niet vastgelegd.    Voor CD&V is 
het onbegrijpelijk dat de  
verbouwingswerken starten, zonder een 
goedgekeurd globaal bestemmingsplan, dat   
bijkomende inkomsten  kan generen. De  
zichtbaarheid van de sociale dienst in het 
gemeentegebouw is  voor ons belangrijk. 

De provincie Vlaams-Brabant 
ondersteunt Geetbets op allerlei 
domeinen, geeft subsidies   voor 
nieuwe initiatieven en premies voor de 
inwoners.  De reglementen voor  
provinciale subsidies zijn voor 
iedereen toegankelijk op de website 
van de provincie Vlaams Brabant via 
link www.vlaamsbrabant.be/info/
subsidies. Ziehier een overzicht van de 
subsidies en premies 2013-2016 aan 
inwoners, gemeente en organisaties 
met een totaal van 694.625,92 euro. 

Premies voor inwoners 
146.657,92
Aanpassingspremies  115.514,66
 (67 aanvragen).
 Premies voor isolerende beglazing 21.075,50 
(100 aanvragen) 
Premies sociale dakisolatie 10.067,76
 (voor 19 aanvragen)  

Susidies voor gemeente 
488.477,80 en aan 
organisaties 59.519,46

Voor de werking van de bibliotheek  : 2.108,81. 
De week van de opvoeding :  2.000. 
Fietspaden  : 401.292,33.
Inrichting van speeltuin in Tuinwijk : 10.000.  
Projecten cultuur en jeugd: 6.000.

Versterking handelskernen: 22.380.
Speelplein : 3.000 
(Leadersubsidies)
Stationsplein : 
41.666,66 euro.
 (Leadersubsidies)

Twee  bedrijven 
ontvingen een 
tussenkomst voor  Boeren met Klasse  :  1.200.   
Manifestaties met streekprodukten : 508,58. 
Onderhoud waardevolle  gebouwen   
16.144,22.   Parochiezaal Hogen 41.666,66 
(Leadersubsidies).
Mobiliteitsproject voor bevordering  veilige 
en milieuvriendelijke woon en 
schoolverplaatsingen : 3084,80.
 
De overdracht van de persoonsgebonden 
bevoegdheden van de provincies ( jeugd, 
sport, cultuur, welzijn) werd door Vlaanderen 
met 1 jaar uitgesteld.  Dat betekent dat de 
provinciale werkings- en projectsubsidies in 
2017 doorlopen. 

De verenigingen, kunnen gratis materiaal 
uitlenen bij de provincie. In Bekkevoort heeft 
de  provincie een uitleenbalie. De 
materialenlijst voor een toneelstuk, een fuif, 
een kamp, een optreden of een 
tentoonstelling  kan je terugvinden op 
www.vlaamsbrabant.be 

DANKEN JE VOOR JE KOMST 
OP SMOUTEBOLLENFEEST ! 

"ΔĜoĠÐGĒÐŊ VFÈÈms-ČĜÈbÈGĢ  Ðs 
ŊŊG €ĜuÐsĞuGĢ ĠÈG ĠŊFŊ 
wŊĜŊFdŊG. Oo€ ÐG GŊŊĢbŊĢs "

IGĘĜÐd CĎAEÉ
ΔĜoĠÐGĒÐŊĜÈÈdsFÐd
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Noteer in je agenda : zondag 19 maart 
Culinair eetfeest van CD&V  

GEMEENTELIJK BELEID 
"HET GELD KAN NIET OP" 
Aankoop gebouwen en verbouwen als prioriteit 

Verenigingen in de kou door stopzetting 
overeenkomst ophaling papier en karton

Aankopen : 
• Tractor via leasing
• Kostelijk Track en Trace 

systeem in alle 
voertuigen 

-De meerderheidspartijen Open VLD, SP.a, 
DNA-GVP  beslisten om het maaien van de 
bermen terug in eigen beheer te gaan  
uitvoeren.  De laatste jaren gebeurde dit door 
een externe  firma twee keer per jaar.  Op de 
gemeenteraad van november keurde de 
meerderheid de aanschaf van een tractor   via 
leasing goed,ter waarde van 320.000 euro 
inclusief BTW, met een jaarlijks 
leasingbedrag van 32.533,07 euro door 
middel van een onderhandelingsopdracht 
zonder bekendmaking. De keuze van het 
college viel op een Fendt 716, uiitgerust met 
een maaicombinatie, een onkruidborstel en 
een functioneel haakarmssteem met 
container.  CD&V stemde tegen dit voorstel.   
Naast het jaarlijkse leasingbedrag is er ook 
de kostprijs van een permanente bestuurder  
en de kostprijs voor verwerking van het 
bermmaaisel. Het deftig maaien van de 
bermen binnen de 30 dagen over heel het 
grondgebied van de gemeente zal een zeer  
een   moeilijke opdracht worden. CD&V zal 
een evaluatie vragen van de opdrachten 
uitgevoerd met de tractor.   Monique Adams 
van CD&V fractie vroeg uitdrukkelijk aan het 
college om de mogelijke bestuurders een 
degelijke opleiding te laten volgen.
-Al de gemeentelijke en OCMW voertuigen 
worden uitgerust  met een zeer kostelijk 
Track an Trace systeem, zodat ten alle tijden 
de  voertuigen en hun personeel kunnen 
gelocaliseerd worden. 
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