
“Kom onze lekkere CD&V smoutebollen 
proeven op 3 december in 
parochiecentrum Rummen van 15 tot 
20 uur. Kinderen tot 8 jaar gratis. Je 
kan er ook komen afhalen" 

CD&V Nieuwjaarsontbijt 
zondag 21 januari 2018 
Schuif je mee aan tafel?

CD&V nodigt je uit om samen met ons 
te ontbijten in Kasteelhoeve De 
Waterhoek in Grazen.  Ook jij bent 
welkom.
9u15 Onthaal met bubbels
9u30 Start ontbijt. Kostprijs 18 euro volw. 
Kind tot 12 jaar : 7 euro.  Inschrijven kan tot 
14 januari door overschrijving op 
BE39652823242419 met vermelding van je 
naam, aantal volwassenen en kinderen.  
"Samen eten verbindt mensen op een leuke 
manier om elkaar beter te leren kennen" 

SMOUTEBOLLEN - SMOUTEBOLLEN - SMOUTEBOLLEN
      à volonté                à volonté               à volonté

Op 3 december organiseert CD&V een Smoutebollenfeest in parochiecentrum 
Rummen (Ketelstraat).  Van 15 tot 20 uur kan je smoutebollen à volonté smullen 
of kan je smoutebollen komen afhalen aan een zeer democratische prijs van  
 5 euro per persoon.    Kinderen tot 8 jaar betalen niet en eten gratis smoutebollen. 
Met de opbrengst van de baknamiddag 
kopen we een geschenk voor de 
jubilarissen en steunen we de 
ziekenzorgkernen in onze gemeente.
Iedereen van harte welkom !

Geschenken voor
jubilarissen

Jubilarissen ontvangen van CD&V een 
geschenk.  Kan je ons doorgeven als er 
familieleden,  buren, kennissen hun 50, 60 of 
65ste huwelijksverjaardag vieren in 2017 of 
volgend jaar in 2018?  CD&V komt de jubilarissen 
feliciteren met een  attentie en een leuke babbel.

Je kan contact opnemen met CD&V voorzitter 
Tony Leyssens via 0477 623977 - 011 581050 -
tonyleyssens@telenet.be

Alvast bedankt !

    3 DECEMBER 2017                            
SMOUTEBOLLENFEEST 
         PC RUMMEN

CD&V maakt zich klaar voor 14 oktober 2018
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/wordlid

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

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenvgeetbets

in GEETBETS
geetbets.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Geetbets november 2017

CD&V Geetbets nodigt je uit op ons 
Smoutebollenfeest op 3 december.

Verder lees je in dit nummer :
• Glenn Huveneers naar de 

gemeenteraad en Tommy 
Huybrighs naar OCWM raad

• Afschaffing voorrang van rechts
• CD&V wil zwerfvuil in de vuilbak
• Meer dan 6000 bezoekers voor 

(Sp)rankelend Hageland
      Wijndomein Hagegoud nam deel
• CD&V maakt zich klaar voor
     14 oktober 2018
• CD&V Nieuwjaarsontbijt 

Smoutebollenfeest ! 

Op 14 oktober 2017, organiseerde CD&V 
nationaal de "Dag van de  afdeling" met 
allerlei workshops voor de lokale 
afdelingen. 
"Samen met Monique Adams en Katrien 
Weckx, één van onze nieuwe kandidaten,heb 
ik deelgenomen aan allerlei workshops ter 
voorbereiding van de lokale verkiezingen" 
vertelt lijsttrekker Ingrid Claes."CD&V Geetbets 
gaat met een goed onderbouwd 
verkiezingsprogramma en een team van  
enthousiaste kandidaten klaar staan voor de 
verkiezingen.  Katrien is beroepshalve bezig 
met communicatie en  gaat onze 
communicatie via sociale media en via de 
website verzorgen.  Blijf op de hoogte en like 
CD&V Geetbets  op facebook en volg ons op 
instagram en twitter. www.geetbets.cdenv.be 

Wouter Beke, nationaal voorzitter, wenst 

afdeling Geetbets alvast veel succes voor de 

volgende gemeenteraadsverkiezingen.
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Op 30 september hielp CD&V, samen 
met andere partijen en vrijwilligers, 
mee zwerfvuil inzamelen langs de 
straten in Geetbets. Het  promoteam 
van Mooimakers zette de actie extra in 
de verf. 

Gewapend met vuilzakken, afvaltangen, 
handschoenen en fluovest nam de CD&V 
ploeg de Glabbeekstraat en de Halstraat voor 
haar rekening.  Tegen de middag hadden alle 
deelnemers een flinke buit afval verzameld. 
Aandacht schenken aan 
zwerfvuilproblematiek is belangrijk.  Vorige 
legislatuur werd jaarlijks een zwerfvuilactie 
georganiseerd vanuit het gemeentebestuur 
met de scholen, de gemeentelijke 

adviesraden en vele vrijwiligers.   Dit gebeurt 
nu niet meer. In de gemeente zijn een aantal 
peters en meters die regelmatig zwerfvuil 
opruimen tijdens een wandeling.  Ook jij kan 
peter of meter worden. Neem dan contact op 
met de gemeentelijke milieudienst.

CD&V pleit al jaren voor de afschaffing 
van de voorrang van rechts regel op 
het grondgebied van Geetbets. 
Inwoners van onze gemeente hebben 
ons erop gewezen dat de voorrang  van 
rechts, bijvoorbeeld in de Kraaistraat 
in Rummen en andere kruispunten, tot 
zeer levensgevaarlijke situaties 
leiden.
In het begin van deze legislatuur diende CD&V 
daarom een voorstel in op de gemeenteraad 
tot de afschaffing van deze voorrangsregel. 
Het voorstel kreeg geen gehoor. Anderhalf 
jaar later agendeert diezelfde meerderheid 
op de gemeenteraad het voorstel om de 
afschaffing van de voorrang van rechts te 
laten onderzoeken. Onze fractie werkte 

constructief mee in de Gemeentelijke 
Begeleidingsdcommissie. CD&V is tevreden 
dat ons voorstel tot afschaffing van de 
voorrang van rechts bespreekbaar gemaakt 
werd. Het feit dat niet overal een afschaffing 
is doorgevoerd vanaf 1 september 2017, is 
volgens ons een gemiste kans en zal nog 
steeds tot verwarring zorgen en onveilige 
situaties creëren.  CD&V vroeg op de 
gemeenteraad van augustus een snel en 
duidelijk communicatieplan over de 
geplande verkeerswijzigingen. Tevens pleitte 
de CD&V fractie om de verkeersborden tijdig 
te plaatsen, maar ook om de 
wegmarkeringen gelijktijdig aan te brengen. 
Het aanbrengen van wegmarkeringen heeft 
twee maanden op zich laten wachten.   

Bart Paulissen legde de eed af als 
gemeenteraadslid bij de installatie 
van gemeenteraad in 2013.  Iedere 
maand besprak Bart samen met de 
andere CD&V mandatarissen 
Monique Adams, Bart Andries en 
Ingrid Claes de agendapunten op de 
gemeenteraad. Bart gaat in december 
verhuizen van Rummen naar stad Sint-
Truiden. Hierdoor kan hij niet meer 
zetelen als gemeenteraadslid en 
neemt hij ontslag uit de 
gemeenteraad. "De CD&V fractie en 
het CD&V bestuur dankt Bart voor zijn 
gedreven inzet en hulp bij activiteiten" 
vertelt voorzitter Tony Leyssens "en 
wensen hem en zijn echtgenote 
Martine veel succes toe"
 

Glenn Huveneers van 
OCMW raad naar 
gemeenteraad

Glenn Huveneers zetelt, samen met Tony 
Leyssens, voor CD&V in de OCMW raad.
"Als pasverkozene heb ik veel ervaring 
kunnen opdoen in de OCMW raad. De 
kennismaking met het sociale beleid en de 
inwoners effectief kunnen helpen gaf mij als  
raadslid veel voldoening." vertelt Glenn,"het 

personeel van het OCMW verdient ook een 
dikke pluim voor hun dossierkennis." 
Door het ontslag van Bart Paulissen in de 
gemeenteraad, is Glenn eerste opvolger. 
Glenn zal op de gemeenteraad van december 
de eed afleggen als gemeenteraadslid van de 
CD&V fractie. 

Tommy Hubrighs gaat de eed 

afleggen als OCMW raadslid 

 “Graag ga ik deze nieuwe 

uitdaging aan in de OCMW 

raad” vertelt Tommy.

Tommy Huybrighs zal Glenn 
Huveneers opvolgen in de 
OCMWraad en zal de eed afleggen 
als raadslid op de OCMW raad van 
december. Tommy zetelt voor 
CD&V ook in de plaatselijke 
dienstenchequeonderneming.
 
Het CD&V bestuur wenst Glenn en 
Tommy alvast veel succes in de 
uitoefening van hun nieuw mandaat. 

TOMMY EN GLENN 
VOLGEN BART OP

BEDANKT 
BART 
VOOR JE 
INZET EN 
STEUN 
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www.geetbets.cdenv.be
www.facebook.com/cdenvgeetbets
www.twitter.com/cdenvgeetbets
www.instagram.com/cdenvgeetbets

AFSCHAFFING 
VOORRANG VAN RECHTS
CD&V voorstel gedeeltelijk in uitvoering gebracht

CD&V wil zwerfvuil in de vuilbak

Meer dan 6000 bezoekers 
voor (Sp)rankelend 
Hageland !

"In het Hageland is het glas altijd goed 
gevuld" zegt Monique Swinnen, 
gedeputeerde voor toerisme. "Het 
succes van de Hagelandse wijn, een 
bijzonder streekproduct met speelse 
kleuraccenten en lekkere afdronk, is 
te danken aan het klimaat, de 
ondergrond van ijzerzandsteen en de 
zacht zuiderse wijnhellingen van de 
Hagelandse heuvels".

 Tijdens de drie wijnweekends serveerden de 
wijnbouwers hun wijnen en kon men een 
kijkje nemen achter de schermen of de sfeer 
opsnuiven op één van die activiteiten op de 
wijndomeinen.

Bezoek Wijndomein Hagegoud in Geetbets

Ook Véronique Naessens van wijndomein 
Hagegoud, gelegen Glabbeekstraat 219 in 
onze gemeente, vertelde over haar 
huiswijnen tijdens wandelingen naar de 
wijngaard. En dan proeven !    In de winkel kan 
je de huiswijnen aankopen en er is ook een 
streekhoekje met andere  Vlaams-Brabantse 
streekproducten.  Denk maar aan confituren, 
mosterd, vlierbloesemsiroop, honing, 
likeuren, fruitsappen, koffie, chocolade, 
wafeltjes, streekbieren enz.  Een zelf 
samengesteld streekpakket  is een ideaal 
geschenk voor de komende feestdagen.  
Meer info : www.hagegoud.be
 www.toerismevlaamsbrabant.be/wijn
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Gonda, Valère, Tony, Ronny en Ingrid  paraat 

voor de zwerfvuilactie




