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BEKKEVOORT

D!RECT
Mantelzorgpremie Bekkevoort is uniek
■ Het OCMW maakt de
verkiezingsbelofte van de gemeente waar. Een premie van
12.50 euro per maand voor
de mantelzorger vanaf 1 januari 2008. De werkgroep
(Ziekenzorg, ACW, vakantiegenoegens en de CM) die
actie voerde in de aanloop
van de verkiezingen 2006 is
tevreden.
Het CD&V bestuur en zijn
3 OCMW-raadsleden zijn
trots deze mantelzorgpremie
op korte termijn gerealiseerd
te hebben met coalitiepartner
sp.a. Het reglement rond de
mantelzorgpremie werd goedgekeurd op de OCMW raad
van 20 december 2007. Van
oudsher hebben we geleerd
te zorgen voor onze ouders,
familie… zodat ze langer in
hun thuismilieu kunnen blijven. Mantelzorgers zetten
zich dagdagelijks in om de
zorg op te nemen voor iemand die dat zelf niet meer
alléén kan, een zieke partner,
een gehandicapt kind, een
zorgbehoevende ouder, fami-

lielid of zieke kennis… Bekkevoort wil dit opwaarderen
en ondersteunen.
Wie aanspraak wil maken op
de premie, moet aan twee basisvoorwaarden voldoen.
1. De zorgbehoevende moet
een zwaar zorgbehoevend
zijn. Het OCMW vraagt be-

De Bekkevoortse actiegroep mantelzorgpremie

wijs van erkenning van de
Vlaamse zorgverzekering.
2. De mantelzorger moet
zich wekelijks engageren om
een aantal huishoudelijke en
of verzorgende taken uit te
voeren waardoor de zorgbehoevende langer thuis kan
blijven.
De mantelzorgpremie wordt
uitbetaald aan de mantelzorger. Een onbezoldigde vrijwilliger en zijn woonplaats speelt
geen rol.De zwaar zorgbehoevende moet een inwoner van
Bekkevoort zijn. Er is geen
inkomensgrens, geen leeftijdsgrens, noch familieband
vereist. De aanvraag wordt
door de mantelzorger ingediend op de sociale dienst van

het OCMW Bekkevoort. De
sociale dienst voert vervolgens een sociaal onderzoek
uit. Het vast bureau van het
OCMW neemt binnen de 30
kalenderdagen na indiening
van de vraag een beslissing.
De mantelzorger- aanvrager
is wel verplicht om alle wijzigingen in de situatie aan het
OCMW te melden.

Onze OCMW-raadsleden
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NIEUW LOGO
gemeente
Bekkevoort

■ Het gemeentebestuur van Bekkevoort pakte eind vorig
jaar trots uit met een nieuw logo. De groene kleur en de
vorm van de groene elementen onderstrepen het glooiende
en landelijke karakter van de gemeente als het hartje van
het Hageland. Het gezellige en het hartelijke eigen aan de
gemeente wordt aangehaald in ‘Bekkevoort, Bekoort’.
Het geheel straalt door de witruimtes tussen de verschillende
elementen, ook een gevoel van ruimte en openheid uit. Het
nieuwe logo is het werk van een extern bureau. Vooraleer
over te gaan tot de opmaak van het nieuwe logo en huisstijl werd in een kwalitatief onderzoek de lange termijn visie van de gemeente bepaald. De gemeentelijke adviesraden
werden hierbij betrokken. Er werd nagegaan welk profiel
de gemeente zich wil aanmeten, welke ambities we hebben,
waarmee de gemeente geassocieerd wenst te worden en wat
de sterktes en opportuniteiten zijn die kunnen aangewend
worden om dit alles te realiseren. De lange termijn visie voor
de gemeente kan in twee speerpunten omschreven worden.
Bekkevoort wil enerzijds als het hart van Hageland
een meerwaarde betekenen op vlak van
toerisme en meer specifiek op vlak van
zachte recreatie. Zo wil Bekkevoort onder andere het fiets- en wandeltoerisme
verder ontwikkelen, de holle wegen en
beken opwaarderen, de fruit- en
wijnteelt van eigen bodem promoten, het verblijfs- en hoevetoerisme verder uitbouwen
en het cultureel en kerkelijk
patrimonium
opwaarderen.
Anderzijds wil Bekkevoort zich
profileren als een gezellige
woon- en verblijfgemeente.
Hierbij wordt ernaar gestreefd
om jonge mensen de kans te geven een betaalbare woonst te vinden
in Bekkevoort waarbij het plattelandskarakter
en het groene karakter van de gemeente wordt versterkt.

Dag van
nieuwe bewoners

■ Op 24 november 2007 werden alle nieuwe inwoners van
onze gemeente hartelijk onthaald.
De dag ging van start met een boeiende virtuele rondrit door
de gemeente op het gemeentehuis, gevolgd door een tocht met
de autobus door het mooie landelijke Bekkevoort. De Teutoonse ridders Flor Beylemans en Christiane Severeyns ( zie
foto) waren onze nobele gidsen.
Tot slot bood de gemeente een hapje en drankje van eigen
bodem aan tijdens een bezoek aan de wijnhoeve “Kluisberg”
te Assent. Iedere deelnemer werd bovendien getrakteerd op
een verrassingspakketje geschonken door de plaatselijke handelaars.
Ter gelegenheid van deze ontmoeting schreef Ina Staberg een
“Welkomslied”. De dichteres droeg het zelf voor en iedereen
kreeg een oorkonde van het gedicht mee.

CD&V
wenst iedereen
een zalig
en vredevol
paasfeest 2008
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MEER DORPSKERN in Assent
MET EUROPEES GELD
■ Europa, Vlaanderen en Vlaams-Brabant trekken samen anderhalf miljoen euro uit voor
plattelandsontwikkeling. Van de 61 door de gemeentes ingediende projecten d, werden er 22
weerhouden. Op 1 december 2007 werden de bekroonde projecten voorgesteld op het dorpsplein van Assent. En wat meer is: Assent valt zelf in de prijzen!
Voor de eerste keer diende
onze gemeente een project in
bij het Vlaams Programma
voor Plattelandsontwikkeling, dat reeds loopt sinds het
jaar 2000. Meteen kregen we
een goedkeuring! Maar liefst
65.000 euro Europese subsidie komen onze richting
uit voor de dorpskernvernieuwing, de herwaardering
van de voortuin van het oud
gemeentehuis en de renovatie van de kerkhofmuur in
Assent. Alvast een opsteker

voor de ontwikkeling van
andere projecten in de gemeente zoals de pastoriesite
in Molenbeek. Hans Vandenberg is een tevreden burgemeester: “Vanuit Assent
vertrekken heel wat wandelingen en het dorp ligt aan het
fietsknooppunten netwerk
Hageland. Hiermee kan het
huidige bestuur CD&V/sp.a
alweer een punt van het beleidsprogramma aanpakken,
namelijk het behoud, onderhoud en opwaardering van

ons patrimonium. Bovendien
wordt ook uitdrukkelijk gekozen voor authenticiteit en
duurzame ontwikkeling.”
Het project houdt renovatie
van de kerkhofmuur en de
muur voor het oud-gemeentehuis aan de straatkant in,
samen met een verplaatsing
van het oorlogsmonument
en behoud ‘Lindeboom’.
De voor-en achtertuin van
het oud-gemeentehuis wor-

den voor publiek gebruik
heraangelegd als rustpauze
voor wandelaars en fietsers.
De muur tussen de begraafplaats en tuin wordt afgebroken, maar er komt een
inplanting van een groene
scheidingswand. De doorgang van het oud-gemeentehuis naar begraafplaats en
kerk wordt toegankelijk en
de dakgoten en kroonlijsten
van het oud-gemeentehuis
worden hersteld.

Een romantisch
Subsidie voor
poëzieontbijt
STRAAT-, WIJKEN BUURTFEEST
De dichters Cyriel Gladines, Karel Sergen en ons plaatselijk
talent Diana Van Quathem droegen voor uit eigen werk. Tussendoor konden we genieten van een muzikaal intermezzo.
Dit poëzieontbijt was een samenwerkingsinitiatief van Bibliotheek, Cultuurraad en Davidsfonds Bekkevoort. Ondanks
de wat krappe ruimte voor ontbijt in onze bibliotheek, waren
de 70 aanwezigen en dichters erg tevreden over de aangename en gezellige sfeer in een “Valentijns” gedecoreerde bibliotheek. Proficiat aan de inrichters.

Een straat-, wijk-, of buurtfeest is meer dan alleen plezier
maken. Ze zijn de ideale manier om de contacten tussen de
inwoners van de buurt te verbeteren en aan te halen. Bovendien betekent zo’n feest ook vaak de eerste kans voor nieuwe inwoners om hun buren te leren kennen. Het gemeentebestuur wil meewerken aan de versterking van het sociale
weefsel door een subsidie van 125 euro per buurtfeest per
jaar te geven. Doe tijdig uw aanvraag bij de cultuurdienst
Bekkevoort 013/46.05.83
of bij tamara.willems@bekkevoort.be
Wouter Lenaerts
schepen cultuur

Pagina 8

DIRECT - Informatieblad CD&V - JAARGANG 7 - NUMMER 2 - MAART-APRIL 2008

TERUGBLIK
■ Onze burgemeester Hans Vandenberg blikt tevreden terug
op het eerste beleidsjaar. De gemeenteraad van 18 februari
2008 keurt een positief begrotingsresultaat van 1.800.000
euro goed. Het overschot op de begroting is met 800.000 euro
afgenomen sinds 2006, dat toen nog 2.600.000 euro was.
“Dat klopt,” zegt burgemeester Hans Vandenberg, “De huidige
bestuurploeg heeft aan de burger wat financieel voordeel gegeven en heeft een aanzet genomen voor de ontwikkeling van
projecten en werkzaamheden die nodig zijn in de gemeente
voor proper en aangenaam wonen. De huidige ploeg wil optimaal gebruik maken van subsidies van hogere overheden en
beroep doen op financieringen.”
Wat reeds verwezenlijkt werd!
Verlaging opcentiemen onroerende voorheffing van 1500
naar 1400
Verlaging gemeentebelasting van 8% naar 7.8%
Afschaffing van belasting op drijfkracht vanaf dienstjaar
2007
Het binnenhalen van de Europese subsidie voor het dorpsplein van Assent is een primeur voor de gemeente Bekkevoort.
Aan volgende (grote) projecten wordt in 2008 gewerkt:
Aanpassingswerken gemeentehuis om de burger zo goed mogelijk te dienen met
een onthaalloket
en het personeel zo efficiënt mogelijk te laten werken.
Uitbouw van een degelijke gemeentelijke website
Aanleg fietsroutenetwerk Halensebaan Wersbeek.
Aanleg recreatief fietsroutenetwerk Rijnrode-Struik fase 1
Aanleg fietspaden Tiensebaan.
Aankoop zelfopzuigende straatveegmachine.
Verbeteringswerken oude gemeenteschool Assent.
Uitslijpen en invoegen verenigingslokalen Molenbeek
Aankoop klepelmaaier en onkruidborstels voor montage op tractor.
De inwoners blijven betrekken bij het beleid door info-en overlegvergaderingen
te organiseren.
Een communicatieambtenaar is aangenomen om de communicatie met de burger
te verbeteren.

DIFTAR in voege
vanaf 1 maart 2008,
MET SOCIALE
CORRECTIES
RVV-statuut (WIGW, leefloon…) en
nierdialysepatiënten: 12.50 euro per jaar.
Jonge gezinnen met kinderen tot 3 jaar
en personen met incontinentieproblemen:
3 euro per kind/ persoon per maand.
Onthaalgezinnen :
1 euro per kind per maand.
Meer info op de gemeente en in de volgende
editie van CD&V-Direct.
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