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Gemeentelijke Basischool

DeSpringplank Glabbeek vrijstaande glaswand
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“Eén van de moeilijkste dossiers dat ik ooit op mijn bureau 
kreeg” noemt Onderwijsschepen Peter Reekmans het dossier 
fase twee van de gemeentelijke basisschool. Terwijl fase één 
al bijna tien jaar geleden gerealiseerd werd, deed de vorige 
bestuursmeerderheid niets om deze laatste fase te realiseren. 
Er was hiervoor geen enkele visie, omdat men teveel subsidies 
had opgebruikt bij de bouw van de eerste fase, waardoor een 
nieuwe kleuterschool financieel onhaalbaar werd... Na intense 
gesprekken met de Vlaamse overheid, kreeg de gemeente eind 
september al het principieel akkoord voor 70% subsidies voor 
de nieuwe schoolgebouwen. Dat we nu al zo ver staan is enkel 
gelukt doordat het gemeentebestuur samen met de ontwerper de 
voorbije maanden heel creatief de oorspronkelijke plannen van 
fase twee grondig heeft aangepast. Het nieuwe project omvat 
5 nieuwe kleuterklassen, een turnzaal, overdekte speelplaats, 
sanitaire blok, het secretariaat, een nieuwe omheining rondom 
de ganse school en nieuwe speelplaatsen. Aan de voorzijde komt 
er één centrale toegang op het schoolterrein met een kiss-en-
ride zone, parking voor de schoolbus, nieuwe fietsberging en 
parkings. M.a.w. we zorgen ervoor dat de kinderen verder van 
de straat kunnen in- en uitstappen, waardoor de schoolomgeving 
een heel pak veiliger wordt. Omdat we niet durfde riskeren nog 
jaren te wachten en de subsidies te mislopen, en we in 2015 een 
extra gemeentelijke inkomst hebben van maar liefst 500.000 
euro door de verkoop van de aandelen van de watermaatschappij 
IWM, gaan we effectief begin 2015 van start.

Buiten de subsidies zal de gemeente ook zelf ruim 900.000 euro 
zelf investeren in de gemeenteschool, die dan perfect in orde zal 
zijn en voor jaren zonder investeringen mee kan gaan. Een hele 
zware investering voor onze kleine gemeente, maar kwalitatief 

onderwijs is net zoals zorg en veiligheid één van de belangrijkste 
taken van een overheid, want investeren in onze jeugd is 
investeren in de toekomst.

Onderwijsschepen Peter Reekmans: 
“Investeren in een school is een absolute 

kerntaak van een overheid.” 

En de kwaliteit van onze gemeenteschool is dankzij de 
dagdagelijkse inzet van het ganse gemotiveerde schoolteam zeer 
hoog, onze zesdejaars studeerden in juni nog af met resultaten die 
ruim boven het Vlaamse gemiddelde piekten. Onderwijsschepen 
Peter Reekmans betrok bij de opmaak van de nieuwe plannen 
zowel het schoolpersoneel als het oudercomité, zij konden hun 
opmerkingen geven waarmee effectief rekening gehouden werd. 
De aangepaste bouwplannen komen voor goedkeuring op de 
gemeenteraad van 14 november en de bedoeling is nog dit jaar 
een bouwvergunning af te leveren en vanaf dan zullen de plannen 
op een groot infobord aan de school te bekijken zijn.

Nieuwbouw kleuterschool start begin 2015
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Foto: Een eerste beeld van hoe de voorgevel van de nieuwe schoolgebouwen aan de Dries er zullen uitzien



De gemeenteraad van 10 oktober keurde de plannen goed voor 
de heraanleg van het oude en tot op de draad versleten sport-
plein in de Schoolstraat aan de buitenschoolse kinderopvang 
en jeugdhuis de Kloemp te Bunsbeek. “De aanbesteding is mo-
menteel lopende en de werken zelf zullen nog dit jaar starten” 
zegt Peter Reekmans, Schepen voor Dorpskernvernieuwing. “We 
gingen als gemeentebestuur voor dit project niet alleen voor 
maximale subsidies, maar opteerden ook voor een mooie en be-
taalbare vernieuwing van het plein. De totale kostprijs van dit 
project komt uit op ruim 85.000 euro min 25.000 euro subsidies, 
dus 60.000 euro... een doordachte investering die in schril con-
trast staat met de aanleg van de speeltuin en omgeving aan het 
OCMW-gebouw door de vorige meerderheid. Hier liet de toen-
malig bevoegde CD&V-schepen onoordeelkundig een ontwerp-
bureau gewoon zijn zin doen en men spendeerde maar liefst 

In de opmaak van de meerjarenbegroting 2014-2018 is er bij-
zondere aandacht voor de verkeersveiligheid bij de dorpskern-
vernieuwing in alle deelgemeenten. Begin volgend jaar starten 
samen met het aanpakken van de wateroverlast in Attenrode-
centrum er ook werken om het kruispunt Torenstraat-Doel-
laagstraat verkeersveiliger te maken. In 2014 en 2015 komt 
deelgemeente Bunsbeek aan de beurt. In Boeslinter en de Hoele-
densesteenweg worden er samen met de Riobra-werken fietspa-
den aangelegd (met 80% subsidies uit het Fietsfonds) en komen 
er verkeersremmende ingrepen aan de weg. Momenteel heeft 
het ontwerpbureau ook de eerste voorontwerpen klaar om de 
schoolomgeving in Bunsbeek verkeersveiliger te maken, hiervoor 
stelt de provincie maar liefst 50.000 euro subsidies ter beschik-
king. “Op maandag 14 oktober ging er op het gemeentehuis een 
eerste informatie –en inspraakvergadering door waar de bewo-
ners van de Schoolstraat, Boeslinter en Hoeledensesteenweg 
hun mening konden geven over deze plannen. Per dossier en 
per straat organiseren we deze vergaderingen om de inwoners 
maximaal te betrekken bij deze toch wel zware investeringen” 
stelt gemeenteraadslid Yvette Sterkendries. 

In 2016 komt het centrum van Kapellen aan de beurt, ook hier 
zal de schoolomgeving veiliger gemaakt worden. Ook de school-

340.000 euro voor een megalomaan plein en wat speeltuigen” 
stelt Peter Reekmans. Deze bestuursmeerderheid kiest bewust 
voor doordachte en meer bescheiden investeringen, zeker in tij-
den van crisis waar iedereen het met wat minder dient te doen. 
“Maar dit wil niet zeggen dat het plein minder mooi of degelijk zal 
zijn” legt Bunsbeeks gemeenteraadslid Simon Vandermeulen uit. 
Het asfalt wordt opgebroken en vervangen door klinkers in twee 
grijstinten die een soort dambordeffect creëren. Er komt een vol-
ledig nieuwe afsluiting rondom. De ingang wordt aangepast en in 
de plaats van de grote verlichtingspalen komen er lantaarns die 
het plein gezellig zullen verlichten. Er blijven voldoende speeltui-
gen voor de allerkleinsten en jeugdhuis de Kloemp krijgt een af-
gescheiden terras. Dit nieuwe gezellige dorpsplein zal afgesloten 
zijn tijdens de openingsuren van de kinderopvang, maar zal op 
andere momenten vrij toegankelijk zijn voor alle inwoners.

omgeving aan de gemeenteschool in Glabbeek wordt dan sa-
men met de voltooiing van de nieuwbouwschool aangepakt. Per 
schoolomgeving stelt de provincie 50.000 euro subsidies ter be-
schikking om de verkeersveiligheid te verhogen. In het centrum 
van Glabbeek krijgt de kerkomgeving en de Nieuwstraat nieuwe 
asfalt, wordt de Craenenbroekstraat aangepakt en zal er een 
ontsluitingsweg komen naar de nieuwe sociale woonwijk. En in 
2017 komt Attenrode-Wever aan de beurt. 

“Dorpspartij-belofte van meer aandacht  
voor alle deelgemeenten wordt omgezet 

in concrete daden” 

“Dit was één van de grootste verkiezingsbelofte van de Dorps-
partij: alle deelgemeenten terug aan bod laten komen. De voor-
bije jaren gebeurde er in de deelgemeenten amper iets. Met dit 
ambitieus meerjarenplan besteden we nu wél ruim aandacht aan 
openbare werken in alle deelgemeenten” besluit Matthias Mer-
tens, Schepen van Openbare Werken. 

Bunsbeek krijgt doordacht en betaalbaar centraal dorpsplein

Dorpspartij gaat resoluut voor meer verkeersveiligheid

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

Heel wat inwoners kwamen naar de eerste informatie - en inspraakvergadering over Bunsbeek-centrum



Kort nieuws uit het gemeentehuis

Tweede begrotingscontrole

Op initiatief van Financiënschepen Peter Reekmans gebeurt er 
voor het eerst in onze gemeente een regelmatige budgetcontrole. 
De gemeenteraad van 10 oktober keurde op zijn voorstel een 
budgetwijziging goed, met opnieuw een overschot van maar 
liefst 73.416,86 euro op het eigen dienstjaar en dit op een 
totaalbegroting van 5.954.527,61 euro. Door structurele 
besparingen en het maximaal binnenhalen van subsidies van de 
hogere overheden, bouwen we een financiële buffer op om beter 
gewapend te zijn voor de toekomst. “Een heel strak en doordacht 
financieel meerjarenbeleid met op regelmatige momenten een 
budgetcontrole, is nodig bij de grote investeringsambitie die onze 
ploeg heeft” stelt Peter Reekmans. 

Investeringen in onderhoud en materiaal

Een propere en nette gemeente is voor de Dorpspartij een absolute 
basistaak voor het gemeentebestuur. Om komaf te maken met 
het onkruidprobleem dat er jaren was op de kerkhoven, werd 
er een samenwerking aangegaan met IGO-Leuven dat ervoor 
zal zorgen dat de begraafplaatsen er vanaf nu kraaknet zullen 
bij liggen. Ook de Fit-O-Meter die jarenlang slecht onderhouden 
werd, zal op basis van een jaarlijks onderhoudscontract op orde 
gehouden worden. Op voorstel van Matthias Mertens, Schepen 
van Openbare Werken en Groendienst, besliste de gemeenteraad 
van 10 oktober om te investeren in een nieuwe tractor. Die 
zowel gebruikt zal worden voor onkruidbestrijding (met een 
onkruidborstel) als voor sneeuwruiming (met sneeuwschuiver 
en strooier) in de winter. Voor deze nieuwe tractor zal later 
ter vervanging van de kleine vrachtwagen ook nog een 
containerwagen gekocht worden, zodat er werkelijk sprake is 
van optimale multifunctionaliteit. 

Planning heraanleg N29

De heraanleg van de steenweg (N 29) tussen Bunsbeek en 
Glabbeek is vermoedelijk voor 2016. Gemeenteraadslid Simon 
Vandermeulen: “De reden hiervoor zijn de bijkomende vragen 
van het huidig gemeentebestuur voor veiligere kruispunten 
en oversteekplaatsen en vrijliggende fietspaden met toch 
voldoende parkeerzones voor de handelaars.”  Momenteel 
wacht het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op het advies 
van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om de bomen langs 
de steenweg te kunnen rooien, dit is noodzakelijk om zowel de 

fietspaden als parkeerzones te kunnen realiseren. Vanaf het 
ogenblik dat de gemeente de plannen van AWV ontvangt zullen 
de inwoners uitgebreide informatie krijgen. In tegenstelling tot 
de voorbije jaren gebeuren er op donderdag 31 oktober grondige 
asfaltherstellingen t.h.v. Bunsbeek nog voor de winter die 
“gevaarlijke” putten in het wegdek bij vrieskou zullen voorkomen.

AGB Glabbeek van start

De bestuursmeerderheid richtte een Autonoom Gemeentebedrijf 
(AGB) op. Reden hiervoor is dat de wetgever vanaf 2014 geen 
gemeentelijke VZW’s zoals de Sporthal en De Roos meer 
toelaat. Een AGB was dan ook de logische nieuwe structuur 
om de gemeentelijke sporthal en zalen De Roos en De Mispel 
te beheren. Een bijkomend voordeel van werken met het AGB 
is dat in tegenstelling tot investeringen door de gemeente de 
BTW van 21% nu wel gerecupereerd kan worden. Het AGB wordt 
bestuurd door een Raad van Bestuur, waarvan Peter Reekmans 
de voorzitter is, en een dagelijks bestuur dat in handen is van 
een directiecomité waarvan Hans Hendrickx de voorzitter is. In 
het directiecomité zetelt ook nog namens de Dorpspartij Kris 
Vanwinkelen, die als Schepen bevoegd is voor onderhoud. Vanuit 
het college is Schepen Matthias Mertens bevoegd voor de AGB-
gebouwen. Onder leiding van Hans Hendrickx werd recent de 
Roos grondig vernieuwd: de zaal en cafetaria werden met een 
budget van 20.000 euro terug volledig geschilderd en op orde 
gebracht. De komende jaren zullen in de sporthal het sanitair en 
de douches vernieuwd worden en ook de Mispel zal een grondige 
renovatie krijgen.

Hans Hendrickx in de vernieuwde zaal De Roos

Nooit eerder was zaal Glazuur te klein voor een activiteit van een politieke partij in Glabbeek.Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

Heel wat inwoners kwamen naar de eerste informatie - en inspraakvergadering over Bunsbeek-centrum

3de Dorpsbrunch was met 680 bezoekers een topeditie!



Schepenen:                          Gemeenteraadsleden:                  OCMW-raadsleden:
Peter Reekmans                  Yvette Sterkendries (fractieleider)  Michel Willems (fractieleider)
GSM 0473/562568     GSM 0497/540937    GSM 0473/741663

Kris Vanwinkelen                 Hans Hendrickx                                                Omer Swinnen
GSM 0496/553059                           GSM 0479/298926                                                GSM 0495/258465

Matthias Mertens               Simon Vandermeulen                     Yvette Sterkendries
GSM 0495/210034                           GSM 0494/405667                                                GSM 0497/540937

Hilde Holsbeeks                              
GSM 0476/345482 Onze mandatarissen steeds tot uw dienst!

Alle zitdagen van onze mandatarissen zijn raadpleegbaar op www.dorpspartij.be

     tussen 14u en 16u 
(aankomst Sint stipt om 14u30)

  Parochiecentrum ‘t Solveld
Solveldweg 1 - 3384 Wever

GRATIS cadeautje, gebakje en foto met 
de Sint voor elk ingeschreven Glabbeeks 
kindje tussen 0 en 12 jaar.
De inschrijving is kosteloos maar dient wel 
te gebeuren via deze kleurtekening terug 
te bezorgen aan Dorpspartij, Dorpsstraat 
49 te 3381 (Kapellen) Glabbeek of via één 
van onze bestuursleden of via mail info@
dorpspartij.be
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