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N-VA Geetbets voor iedereen

Voor N-VA Geetbets geen ingewikkelde programma’s. Wij willen als partij van het 
volk graag zo kort mogelijk bij U staan en luistert daarom graag naar iedereen op 
alle mogelijke niveaus. Wat is goed, wat kan beter... .Wij horen het graag van U. 
Daarom zullen wij ons ook actief  opstellen in alle deelgemeenten van Geetbets. 

Een luisterend oor voor elke burger! Zo zullen wij graag met elke vraag, 

opinie ,bemerking aan de slag gaan en ons uiterste best doen om een beter 
Geetbets te maken.
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Mobiliteit
De N-VA zet niet in op één 
vervoersmiddel. Van voetganger tot 
fiets, van auto tot vrachtwagen, allen 
hebben ze een plaats in het verkeer.  
Willen we de mobiliteit verbeteren, dan 
moeten we ook slim blijven investeren.
Veilig doorgaand verkeer met respect 
voor iedere weggebruiker.
 Zwakke weggebruikers moeten 
beschermd worden zonder dat 
automobilisten hiervoor moeten 
inboeten. 

Een goed evenwicht voor iedereen is waar N-VA Geetbets voor streeft.

*  Zo moet de verkeerssituatie van de Galgenstraat opnieuw bekeken worden en 
gepaste maatregelen getroffen worden. Door het plaatsen van een vangrail is 
deze weg al een stuk veiliger voor automobilsten.

* Overdreven snelheid aanpakken in druk bebouwde gebieden. Het gebruik van 
snelheidsremmers kan hier een soelaas bieden, echter hiervoor dienen we elke 
situatie apart te bekijken om dan verder de gepaste maatregelen te treffen.

* Een vaste staanplaats voor zware vrachtwagens.
Momenteel is deze voorzien aan de Overbeekstraat. Echter moeten we vaststellen 
dat deze plaats te beperkt is waardoor er geparkeerd word op het keerpunt. Deze 
situatie moet dan ook dringend opnieuw bekeken worden.

* Het is absolute must om wegenwerken van zeer nabij op te volgen. 
Vooraf moet iedereen duidelijk geïnformeerd worden over de aanvang en duur 
van de geplande werken. Goede en duidelijke alternatieven moeten kenbaar 
gemaakt worden aan de inwoners van Geetbets. Eveneens tijdens de werken 
dienen onze inwoners op de hoogte gehouden te worden over de vooruitgang 
van de werken.
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Zwakke weggebruikers

Veiligheid voor iedereen. 

Nooit werd er zoveel gefietst als de dag van 
vandaag. Dit zowel voor woon-werk verkeer, 
schoolgaande kinderen of sportief gebruik.
Daarom is het dan ook noodzakelijk dat men 
de huidige fietspaden voorziet aan de huidige 
noden. 

* Kindvriendelijke, goed verlichte fietspaden in schoolomgevingen,  
ontmoetingsplaatsen... . 

* Onderhoud van de fietspaden is van groot belang. Het regelmatig gebruik van 
een  veegmachine is hiervoor een goede oplossing. Een veilig fietspad moet in de 
winter sneeuw- en ijsvrij zijn, in de lente/zomer moddervrij en in de herfst 
bladvrij.  

* Bij het aanleggen van nieuwe fietspaden is het gebruik van klinkers ten sterkste 
af te raden. Deze komen bij verloop van tijd te verzakken en creëren zo onveilige 
situaties. 

* Het creëren van toegankelijke fiets en voetpaden voor mindervalide mensen dmv 
minder hoge borduren.

* Veilige oversteekpaden in schoolomgevingen en druk bewoonde buurten.

* Hagen langs de fietsroute dienen tijdig bijgeknipt te worden. Dit laat nu steeds 
veel te lang op zich wachten en zodoende worden er onveilige situaties 
gecreëerd.
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Meer blauw op straat & veiligheidsgevoel

Sinds de hervorming van de Politiezone 
Hageland zitten wij hier in een afgelegen 
hoek. 
Er is dringend nood aan meer blauw in het 
straatbeeld.

* Meer investeren in inbraakpreventie.

* Snelheidsduivels aanpakken in onze gemeente. Hiervoor dienen we elke situatie 
apart te bekijken om dan verder de gepaste maatregelen te treffen.

* Sluikstorters dienen harder aangepakt te worden. Wij zijn voorstander van het 
principe ‘de vervuiler betaalt en de sorteerder bespaart’. De boetes voor sluik- 
stort mogen drastisch omhoog.

*  Eveneens dient er de nodige aandacht besteed te worden aan het alcohol & 
drugsgebruik.

* Het plaatsen van slimme camera’s kan een soelaas bieden aan het aantal 
inbraken en sluikstorten. Dit in samenwerking met onze buurgemeenten.
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Brandveiligheid, AED, EHBO

* N-VA Geetbets wil dat alle inwoners op de hoogte zijn van de gevaren van brand. 
Rookmelders vervangen ‘s nachts je ogen en oren en waarschuwen je op tijd.Alle 
inwoners van Geetbets hebben recht op een gratis en vrijblijvend huisbezoek, 
waarbij een brand- preventieadviseur – een speciaal opgeleide brandweerman of 
-vrouw – een controle doet in en rond je woning en zo de verbeter- punten 
inzake brandveiligheid kan toelichten.

* De aanwezigheid van een of meerdere automatische externe 
defibrillators (AED) op openbare plaatsen is een noodzaak.

De AED’s voor Geetbets en Rummen zijn “eindelijk” aangekocht.
Bedoeling is om deze te plaatsen aan het pleintje in Grazen en 
aan het school in Hogen.De wachttijden op een ziekenwagen zijn 
groot, daarom dat we zelf al dit toestel kunnen gebruiken.Het is 
belangrijk om zo snel mogelijk een shock te kunnen toedienen 
om de overlevingskansen te doen stijgen.

* Het voorzien van jaarlijkse EHBO opleidingen voor onze inwoners.

Toegankelijkheid luiertafels

Wij willen dat alle ouders hun kleine spruit op een degelijke 
manier kunnen verversen.

Het gaat slechts om een kleine investering in onze 
gemeentelijke infrastructuur, maar ze is gezinsvriendelijk en we 
zijn ervan overtuigd dat vele jonge ouders dit initiatief 
waarderen. 

De plaatsing kan perfect gecombineerd worden met de sanitaire 
voorziening voor mindervaliden, waar er meestal plaats genoeg 
is om een opklapbare tafel te voorzien.
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Dierenwelzijn

Helaas moeten we vaststellen dat dierenmishandeling 
en verwaarlozing nog een actueel probleem is. Dankzij 
Ben Weyts is er al heel veel gerealiseerd op vlak van 
dierenwelzijn. N-VA Geetbets zet zich achter het harde 
werk van Ben Weyts en staat dan ook achter een 
kordate aanpak. 

Inwoners van Geetbets moeten op een eenvoudige 
manier melding kunnen maken van verwaarlozing of mishandeling.
Het is dan ook de taak van de Politie en het gemeentebestuur om dit van kortbij op 
te volgen en gepaste maatregelen te nemen.

* Wanneer er met festiviteiten vuurwerk gepland word, kunnen er enkel nog 
vergunningen afgeleverd worden voor diervriendelijk vuurwerk. 

Speeltuinen

*Een goed,regelmatig onderhoud en 
opvolging van de toestand van onze 
speeltuigen zijn van groot belang 
voor onze kinderen veilig te laten 
spelen.

*Ook voor onze deelgemeenten 
ijveren wij voor een speeltuintje. 

Zo zien we graag op het pleintje in Grazen een speeltuintje met speeltoestellen 
verschijnen.
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Sport en ontspanning

N-VA Geetbets wil dat iedereen in de eigen buurt kwaliteitsvol en betaalbaar kan 
sporten, een leven lang. Omdat sporten gezond is. En omdat samen sporten 
mensen dichter bij elkaar brengt.

* De huidige finse pistes dienen beter 
onderhouden te worden. Momenteel liggen ze 
er niet netjes bij en kan men zelfs blessures 
oplopen door de slechte toestand. Er dient ook 
op toegezien te worden dat deze enkel 
gebruikt mogen worden door lopers.

* Heel wat sporters wijken uit naar 
buurtgemeentes om daar gebruik te maken van een fit-o-meter.
Met kleine investeringen kan er perfect ter hoogte van de finse piste een fit-o-
meter gemaakt worden.

* Actief meewerken en organiseren met buurgemeenten van bv. een start to run.

Jeugdhuis

Als Volkpartij hechten wij enorm belang aan onze 
ontwikkeling en het verenigingsleven van onze 
jeugd.
Daarom zijn wij van mening dat onze jeugd een 
eigen volwaardige ontmoetingsplaats nodig 
heeft. Een jeugdhuis zou hier een perfecte 
oplossing. kunnen bieden. 
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Eenzaamheid en sociaal isolement

De problematiek van de vereenzaming wordt vaak gebonden aan bepaalde 
groepen: ouderen, alleenstaanden, werklozen, mensen die leven in armoede… 
Nochtans is dit niet zo. Eenzaamheid, of het gevoel van eenzaamheid kan ons allen 
overkomen.”

• 25% van de werkende bevolking heeft 
sterke gevoelens van eenzaamheid.

• 21% van de Vlaamse jongeren voelt 
zich eenzaam.

• 11% van de Vlamingen is sociaal 
geïsoleerd.

• 1 op 3 personen met een beperking 
ervaart sterke gevoelens van sociale 
eenzaamheid.

Bovengenoemde cijfers liegen er niet om, 1 op de 4 Vlamingen voelt zich eenzaam. 
De andere kant opkijken is geen optie. Vereenzaming aanpakken is niet enkel een 
taak van de overheid, maar van ons allen. Pasklare oplossingen zijn er niet, maar 
op basis van een tweesporenbeleid van detectie en ondersteuning kunnen we de 
spiraal doorbreken. 

Concreet denken we daarbij, eventueel in samenwerking met onze aangrenzende 
gemeenten, aan het opzetten van een meldpunt en het bieden van rugsteun aan 
doelgerichte initiatieven rond eenzaamheid en sociaal isolement.
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Wateroverlast

Desondanks dat de gemeente al reeds verschillende 
maatregelen heeft genomen ivm wateroverlast kunnen we 
vaststellen dat onze inwoners nog steeds niet verlost zijn 
van waterschade.

*Het blijven opvolgen van de wachtbekkens en het verder 

onderzoeken naar mogelijke oplossingen dringen zich hier op.



BE- Alert laten activeren in Geetbets! Alles 
voor de burger!

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de 
overheid jou kan verwittigen in een 
noodsituatie. Tot nu toe ontving je meestal 
informatie over een noodsituatie via (sociale) 
media, de hulpdiensten aanwezig op het terrein of 

via het sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan je binnenkort ook rechtstreeks 
informatie krijgen via sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of e-
mail. Een burgemeester, gouverneur of minister activeert Be-Alert, om een bericht 
uit te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft.  Zo kunnen 
inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en 
deuren te sluiten bij een brand.

¾ van de gemeente in België is al actief op BE-alert, hopelijk volgt Geetbets ook 
snel!

N-va Geetbets wil jullie zo snel mogelijk op de hoogte houden!
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