
Met bouw serviceflats ging al derde grote werf van start in centrum Glabbeek

Na de nieuwbouwwerven van de gemeenteschool en het 
woonzorgcentrum ging met een eerste symbolische spadesteek 
op vrijdag 19 februari ll. intussen al een derde grote werf van 
start in het centrum van Glabbeek. Met de bouw van de 28 
serviceflats start de laatste fase van de woonzorgcampus. 
De 28 serviceflats komen in 4 aparte gebouwen in de vorm 
van een rechthoek met een binnenplein en krijgen een ruime 
bezoekersparking en veel groen rondom. De toegangsweg 
voor de serviceflats komt langs de Dries naast de parking van 
de Glazuur en de voetweg 54 tussen de Nieuwstraat en de 
Stationsstraat verbindt de serviceflats en het woonzorgcentrum. 
De kostprijs van de ganse woonzorgcampus die gebouwd wordt 
door de Oase Woonzorggroep bedraagt 22 miljoen euro.

Landelijke woonzorgcampus

Ons dorp is zelfs de eerste kleine gemeente met een unieke 
landelijke woonzorgcampus zoals deze, die midden het groen alle 
facetten van de vergrijzing kan opvangen. Schepen van Senioren 
Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “Ik ben enorm trots dat we er 
als kleine gemeente met het realiseren van dit uniek project in 
geslaagd zijn om heel wat inwoners oud te kunnen laten worden 
in de eigen gemeente. Op het einde van de vorige legislatuur 
zat het oude dossier voor enkel een woonzorgcentrum op een 
te krappe locatie volledig vast, de Dorpspartij durfde tijdens 

de verkiezingen als enige partij een nieuw plan te lanceren. 
Quasi alle andere partijen lachten ons toen zelfs uit met ons 
plan voor een uitgebreide woonzorgcampus, die nu vandaag 
amper drie jaar later concreet door de Oase Woonzorggroep 
gerealiseerd wordt. Zonder de daadkracht van burgemeester 
Peter Reekmans die hard werkte aan deze oplossing was 
er trouwens vandaag ook al lang geen sprake meer van een 
woonzorgcentrum in onze kleine gemeente.”

Het origineel en vooral doordacht plan van deze landelijke 
woonzorgcampus was de enige optie om tot een oplossing 
te komen voor het al jaren aanslepende dossier en het huidig 
totaal versleten oude rusthuis Arcadia. Door het oorspronkelijk 
perceel langs de Nieuwstraat (waar nu de serviceflats komen) te 
verbinden met een extra perceel langs de Stationsstraat (waar 
het woonzorgcentrum gebouwd wordt) ontstond de huidige 
locatie van deze landelijke woonzorgcampus. 
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Eerste spadesteek serviceflats door burgemeester Peter Reekmans, seniorenschepen Kris Vanwinkelen en voorzitter Rudy Mattheus (Oase Woonzorggroep)
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Schepen van Openbare Werken Matthias Mertens (Dorpspartij): 
“We blijven ook in 2016 hard verder werken aan de uitvoering 
van ons wegenmeerjarenplan dat qua timing en kostprijs perfect 
op schema zit. In 2016 investeren we hiervoor opnieuw fors in 
openbare werken, maar liefst 601.012,77 euro gaat er dit jaar 
naar de vernieuwing van wegen, snelheidsremmers, voet- en 
fietspaden. Aan dit tempo zouden al onze slechte wegen deze en 
de volgende legislatuur weggewerkt moeten zijn.”

Wegenwerken

In januari werd er al een zijwegje van de Berkendreef in deel-
gemeente Bunsbeek dat al geruime tijd in slechte staat was, 
vernieuwd (kostprijs 9.825 euro). De komende weken starten 
de werken voor de aanleg van nieuwe fietspaden, nieuwe nuts-
leidingen en snelheidsremmers aan de Vissenakensesteenweg 
(kostprijs 227.374,34 euro) in deelgemeente Bunsbeek. Voor 
deze nieuwe fietspaden krijgt de gemeente maar liefst 80% 
subsidies uit het Vlaams Fietsfonds, de investeringskost voor 
de gemeente zelf bedraagt 45.474,87 euro (20%). Tijdens deze 
werken blijft doorgaand verkeer langs de Vissenakensesteen-
weg mogelijk, maar zullen er wel verhoogde snelheidscontroles 
plaatsvinden. Ook de werken voor de herstelling van de beton-
vakken en het afschrapen van de andere betonvakken volgens 
een nieuwe techniek in de Grote Groenstraat in Kapellen (kost-
prijs 44.575 euro) starten eerstdaags. In de loop van april zal er 
aansluitend een nieuw betonnen wegdek aangelegd worden in 
het gedeelte van de Groenstraat dat volledig versleten is tussen 
de Stationsstraat en de Grote Groenstraat (kostprijs 119.917,05 
euro). En ook de vernieuwing van het wegdek van de Keiberg-
straat (kostprijs 59.870,80 euro) in deelgemeente Glabbeek 

Door dit project doordacht te realiseren op een groter stuk 
grond wordt er vandaag ten minste ingespeeld op álle facet-
ten van de vergrijzing. Senioren kunnen dankzij het extra dag-
opvangcentrum langer thuis blijven wonen, of kunnen dankzij 
de extra serviceflats nog grotendeels zelfstandig blijven wonen 
en pas wanneer dat helemaal niet meer gaat, is er het woon-
zorgcentrum zelf.”

Brasserie in pastorij?

Een brasserie in de voormalige pastorij die grenst aan de woon-
zorgcampus zou deze site nog beter kunnen versterken in het 
centrum van ons dorp. Schepen Kris Vanwinkelen: “De Oase 
Woonzorggroep stelde zelf voor om de voormalige pastorij van 
Glabbeek die al geruime tijd leeg staat, te huren om hier een 
brasserie met speeltuin en groot buitenterras in onder te kun-
nen brengen voor de bewoners en bezoekers van de woon-
zorgcampus en inwoners. Een schitterend idee dat niet alleen 
het sociaal leven op de campus ten goede zou komen, maar 
zelfs kernversterkend is voor ons hele dorp. Een brasserie op 
deze unieke locatie in de pastorij langs de voetweg die door-
heen de woonzorgcampus loopt, zou een enorme meerwaarde  
betekenen. Maar spijtig genoeg blijft de kerkfabriek na meer-

maals aandringen door het gemeentebestuur en zelfs recent 
door de gemeentelijke seniorenraad, weigeren om de pastorij 
te verhuren. Als gemeentebestuur betreuren wij deze hals-
starrige houding van de kerkfabriek die jaarlijks toch heel wat  
belastinggeld van de ganse dorpsgemeenschap krijgt. Wij hopen 
alsnog dat de kerkfabriek de sociale kernversterkende meer- 
waarde van een brasserie op deze unieke woonzorglocatie in het  
centrum van Glabbeek zal inzien, temeer omdat de verhuur van 
deze leegstaande pastorij ook forse huurinkomsten zouden op-
leveren. Inkomsten die meer dan welkom zijn, nu de exploitatie- 
en onderhoudskosten van onze talrijke kerken steeds meer en 
meer stijgen.”

gaat de komende weken van start. Op de gemeenteraad van 
februari werd het dossier voor de vernieuwing van het wegdek 
van de Sint-Katarinastraat (kostprijs 54.158,09 euro) in deel-
gemeente Kapellen goedgekeurd. En op de gemeenteraad van 
maart werden de dossiers voor de vernieuwing van de Koning- 
straat (kostprijs 54.665,38 euro) in deelgemeente Kapellen, de 
Oude Diestsestraat en Vlaasstraat (kostprijs 45.357,66 euro) in 
deelgemeente Bunsbeek goedgekeurd. In de loop van dit jaar  
worden ook nog de dossiers voor het vervangen van beton-
vakken en afschrapen van de volledige beton in de Steen-
bergestraat (kostprijs 156.661 euro) in deelgemeente Wever 
en de zijstraat van de Meenselbeekstraat (kostprijs 5.000 
euro) in deelgemeente Bunsbeek opgestart. En samen met 
de rioleringswerken van Riobra wordt ook het wegdek van 
de Baekveldstraat (kostprijs 170.000 euro) in deelgemeente  
Bunsbeek vernieuwd, momenteel wachten we hiervoor nog op 
de juiste startdatum van Riobra.

Dorpskernvernieuwing

Het gemeentebestuur blijft ook verder werken aan de dorps-
kernvernieuwing in alle deelgemeenten. Dit jaar start de dorps-
kernvernieuwing in het centrum van deelgemeente Attenrode. 
De omgeving rond de kerk wordt volledig vernieuwd en er 
komt opnieuw een speeltuintje voor de allerjongste inwoner-
tjes. Op een informatie- en inspraakvergadering op maandag  
22 februari ll. gaf bevoegd schepen Kris Vanwinkelen (Dorps-
partij) alle inwoners de kans hun mening, opmerkingen en sug-
gesties te geven op het ontwerpplan alvorens de werken met 
een kostprijs van 86.000 euro half april worden opgestart.

Ook heel wat nieuwe openbare werken gaan van start
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Het nieuwe woonzorgcentrum zal openen in september



Glabbeek scoort sterk in het gemeenterapport 2016

In het ‘gemeenterapport 2016’ van de krant Het Nieuwsblad 
kreeg het huidige gemeentebestuur van Glabbeek een heel goed 
rapport. We staan zelfs op de eerste plaats van alle gemeenten 
in Vlaams-Brabant waar de inwoners het liefst wonen! En 
nationaal staan we hier zelfs op een gedeelde vierde plaats, na 
gemeenten zoals Knokke en Sint-Martens-Latem. Deze score 
verraadt iets wat we eigenlijk al lang wisten, het is goed leven 
in ons kleine en gezellige dorp. Een andere opmerkelijk goede 
score is dat Glabbeek van alle 308 Vlaamse gemeenten het 
beste scoort in de aanpak van criminaliteit. Maar ook de scores 
van de burgemeester en de bestuursmeerderheid staan met 
6,9/10 bovenaan in de top 5 van onze provincie. Dat maar liefst 
78,3% van de inwoners het huidige gemeentebestuur beter 

vindt dan het gemeentebestuur tijdens de vorige legislatuur, 
is een duidelijk bewijs dat de inwoners de inzet en het harde 
werk van de huidige bestuursploeg Dorpspartij-sp.a meer dan 
waarderen. Het Dorpspartij-team blijft alvast ook de komende 
jaren even hard verder werken voor iedereen in ons dorp!

De heel goede scores voor o.a. openbare werken, verkeers-
veiligheid, properheid van de gemeente, financieel beheer, sport, 
jeugdwerking, buitenschoolse kinderopvang, ondersteuning van 
de verenigingen, dorpskernvernieuwing, klantvriendelijkheid 
van de gemeentelijke diensten, … staan bovendien allemaal 
bovenaan in de top 3 in de vergelijking met alle andere ge-
meenten in de ruime regio.

Dorpspartij-Jongeren zorgen voor veilig feesten

Op zaterdag 13 februari ging het jaarlijks bal van onze bur-
gemeester door. En al voor de derde keer zorgden de Dorps- 
partij-jongeren i.s.m. JATienen voor veilig gratis vervoer voor alle 
bezoekers. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) 
ondersteunde deze actie met een BOB-team en een blaas-
machine waarbij iedereen zelf kon testen of men nog nuchter  
genoeg was om veilig zelf met de wagen naar huis te kunnen 
rijden. Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij): 
“Van de ruim 800 bezoekers maakten dit jaar maar liefst 300 
feestvierders gebruik van het gratis veilig vervoer. Veel par-
tijen spreken vaak en graag over verkeersveiligheid, maar de 
Dorpspartij spreekt er niet alleen over, maar geeft ook zelf het  
goede voorbeeld. Wij sensibiliseren niet alleen, maar bieden ook  
alternatieven aan, die steeds meer en meer door de mensen ge-
bruikt worden. Ik ben vooral onze dorpsgenote en topvrouw van 
het BIVV Karin Genoe enorm dankbaar voor de ondersteuning 
van deze sensibiliseringsactie.”

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be of www.facebook.com/GlabbeekseDorpspartij

Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen samen met één van de 
chauffeurs van JATienen

Een vergelijking van enkele cijfers uit het gemeenterapport 2016 t.o.v. het vorige gemeenterapport 2009:

        2009                    2016

Aanpak van de criminaliteit:                               5,0/10                    8,1/10
Openbare werken:                                            3,1/10                    7,2/10
Propere straten:                                               5,5/10                    8,0/10
Snelheidscontroles:                                           5,3/10                    7,5/10
Sport:                                                              6,5/10                    7,5/10
Buitenschoolse kinderopvang en jeugdwerking:       6,8/10                    7,6/10
Ondersteuning verenigingen:                               6,0/10                    6,9/10

Maar ook andere beleidsdomeinen die in het gemeenteonderzoek van 2009 niet werden onderzocht, zoals verkeersveiligheid 
(6,9/10), financieel beheer (6,7/10), cultuur (6,6/10), bibliotheek (6,9/10), sportinfrastructuur (7,6/10) en dorpskernvernieuwing 
(7,5/10) krijgen vandaag steevast een goede beoordeling van de inwoners.
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Jeugdschepen Hilde Holsbeeks investeert in veilige jeugdinfrastructuur

Het gemeentebestuur besliste in het kader van de renovatie van 
de oude garages aan het gemeentehuis om Bunker Jeugd hier 
een extra lokaal te geven voor hun jeugdwerking. En ook de 
KSA krijgt nieuwe en degelijke lokalen voor hun jeugdwerking 
in het voormalige schoolgebouw in deelgemeente Wever. Het 
gemeentebestuur sloot met de VPW decanaat Tienen hiervoor 
een erfpachtovereenkomst van 35 jaar af voor het voormalig 
schoolgebouw in deelgemeente Wever tegen een jaarlijkse 
cijns van 1.200 euro. Verleden jaar investeerde de gemeente 
ook al fors in de vernieuwing en vooral het brandveilig maken 
van de lokalen van JH De Kloemp in Bunsbeek. Jeugdschepen 
Hilde Holsbeeks (Dorpspartij): “We investeren bewust in al onze 
jeugdverengingen. Door deze investeringen zorgen we er nu 
eindelijk voor dat alle jeugdverengingen niet alleen over mooie 
lokalen, maar vooral veilige lokalen kunnen beschikken voor 
hun werking.”

Zaterdag 16 april 2016
Zaal Glazuur
Dries 7a te Glabbeek
16u.00 - 21u.00 


