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Op dinsdag 9 juli 2013 bracht VS-ambassadeur Howard Gutman 
op uitnodiging van Vlaams Parlementslid Peter Reekmans een 
bezoek aan de gemeente Glabbeek. Dit was het allerlaatste 
officiële bezoek van de Amerikaanse ambassadeur aan een 
Belgische gemeente, alvorens hij einde juli definitief terug naar 
Amerika vertrokkken is.

Het bezoek van ambassadeur Gutman aan Glabbeek was geen 
toeval en was veel meer dan een louter kennismakingsbezoek 
aan de gemeente. De regio Hageland is van oudsher één van de 
belangrijkste fruitstreken in het land. De gemeente Glabbeek is 
sinds de oprichting van de veiling in 1946 dé fruitgemeente bij 
uitstek in de streek. De vestiging in Glabbeek is goed voor 70.000 
ton appelen en peren op jaarbasis. De totale fruitveilingengroep 
heeft een omzet van 251.000 ton fruit op jaarbasis. Bijna 80% 
van het fruit wordt geëxporteerd. Naar voornamelijk Nederland, 
Frankrijk, Duitsland, Spanje, Tsjechië, Rusland en recent ook 
richting China. 

Sinds 3 jaar werkt de BFV aan een dossier om toelating te krijgen 
tot het exporteren van appelen en peren naar de VS. Momenteel 
is het exportdossier in behandeling bij het U.S. Department of 
Agriculture. In zijn toespraak vroeg Volksvertegenwoordiger en 
Glabbeeks Economieschepen Peter Reekmans (Dorpspartij) de 
VS-ambassadeur effectief steun voor dit belangrijke dossier. Het 

aanboren van een nieuwe exportmarkt als de V.S. komt zeker 
onze fruittelers ten goede. Wat heel welkom zou zijn gezien 
een aantal problemen de voorbije jaren in de fruitsector. De VS-
ambassadeur kan door zijn contacten op hoog regeringsniveau in 
Washington een belangrijke steun betekenen in dit exportdossier. 
“De export van Vlaanderen, mijn streek en gemeente promoten 
is één van mijn taken als Vlaams Parlementslid en lid van de 
parlementscommissie Buitenlandse Aangelegenheden; dit in 
combinatie met mijn gemeentelijk mandaat als Economieschepen 
en toekomstig Burgemeester zal onze streek geen windeieren 
leggen” besluit Peter Reekmans. De gemeenteraad van 18 juli 
2013 keurde op initiatief van de Dorpspartij de aanpassing van 
het RUP voor uitbreiding van 1,3 hectare van de fruitveiling achter 
de nieuwe KMO-zone goed. Deze uitbreiding is goed voor zeker 
20 tot 40 nieuwe jobs in onze gemeente.

Reekmans vraagt VS-ambassadeur steun voor fruitexport

Vlaams Parlementslid en Glabbeeks Economieschepen Peter Reekmans vraagt effectieve steun voor de fruitexport naar Amerika
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De bouw van de serviceflats tussen de Nieuwstraat en de Dries 
kan binnenkort al effectief van start gaan. En ook de nieuwe 
plannen voor het woonzorg- en dagverzorgingscentrum zijn zo 
goed als rond. Intussen werd de oude bouwvergunning ingetrok-
ken, de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen stil-
gelegd en de nieuwe bouwplannen met inspraak, betrokkenheid 
en akkoord van de buurtbewoners opgemaakt.

“Het is enkel dankzij huidig Burgmeester Jos Vicca (sp.a) en 
toekomstig Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) dat er 
alsnog een oplossing kwam in het dossier van een nieuw woon-
zorgcentrum in Glabbeek. De bekrompenheid, gebrek aan visie 
en overleg zorgde ervoor dat de vorige bestuursmeerderheid dit 
dossier muurvast liet lopen. Op amper 6 maanden tijd werd door 
deze bestuursmeerderheid onder leiding van de Dorpspartij een 
dossier opgelost waar de vorige bestuursmeerderheid jaren niets 
van terecht bracht” stelt Dorpspartij-voorzitter Wim Uytterhoe-
ven. 

Door een terrein van 70 are extra te voorzien in woonuitbrei-
dingsgebied langs de Stationsstraat, door slechts twee bouw-
lagen i.p.v. drie toe te laten en door het mobiliteitsprobleem op 
te lossen, lag een oplossing binnen handbereik. Maar vooral 
het intens overleg tussen gemeentebestuur, buurtbewoners en  
initiatiefnemers heeft daadwerkelijk voor de doorbraak gezorgd. 
Deze bijkomende gronden maken dus niet alleen de bouw van 
een woonzorgcentrum mogelijk, maar van een heuse zorg- 
campus. Er komen ook serviceflats en een dagverzorgings- 
centrum. 

Dit idee van een zorgcampus was trouwens een verkiezingsvoor-
stel van Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans dat door de 
vorige meerderheid werd weggelachen, maar dat nu zal gereali-
seerd worden. Initiatiefnemer Arcadia is meer dan tevreden met 
deze nieuwe plannen en kansen die het huidig gemeentebestuur 
hen geeft, want wat ze nu kunnen realiseren aan zorgaanbod is 
pas écht een antwoord op de vergrijzing. De meerwaarde van 
een extra dagverzorgingscentrum is gigantisch voor ons dorp. 
Veel bejaarden kunnen nog thuis wonen maar hebben wel nood 
aan dagverzorging, dit wordt nu in één adem mee gerealiseerd. 
Deze zorgcampus zorgt er zelfs ook voor dat het huidige aantal 
werknemers van 25 zal stijgen tot 70 fulltime arbeidsplaatsen, 
wat voor extra tewerkstelling in Glabbeek zorgt.

“Deze zorgcampus was een 
verkiezingsvoorstel van de Dorpspartij dat 

nu gerealiseerd wordt”
Dorpspartij-voorzitter Wim Uytterhoeven: “Voor de verkiezingen 
werd dit dossier echt tegen de Dorpspartij gebruikt door be-
paalde partijen en men stelde het voor dat Peter Reekmans uit 
eigenbelang tegen een nieuw woonzorgcentrum in zijn achter-
tuin was. Het feit dat net hij nu een oplossing gezocht heeft, op 
dezelfde locatie (nog steeds in zijn achtertuin) maar met minder 
mobiliteitsproblemen, geen last meer voor de buurtbewoners en 
meer groen voor de rusthuisbewoners, bewijst dat de Dorpspartij 
tot oplossingen komt waarbij alle betrokkenen akkoord gaan én 
die echt ten goede komen van ons dorp.” 

Glabbeek krijgt zorgcampus: bouw kan binnenkort al van start gaan!

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be



NIEUW! 
Heeft U als inwoner een vraag/probleem tijdens werken?

 Wij zijn 7/7 permanent bereikbaar 
 via mail: wegenwerken@glabbeek.be 

of bel 0495/210034 (Matthias Mertens)  
of 0473/562568 (Peter Reekmans)

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

Schepen Mertens: Dorpspartij zet zwaar in op openbare werken

De gemeenteraad van 18 juli ll. besliste op initiatief van Schepen 
van Openbare Werken Matthias Mertens (Dorpspartij) om dit jaar 
nog meerdere noodzakelijke wegenwerken uit te voeren. Intus-
sen werden er de voorbije maanden al heel wat wegenwerken 
uitgevoerd. Boeslinter (Bunsbeek) kreeg gedeeltelijk een nieuwe 
asfaltlaag. Dit was ook nodig door de vele putten in de weg. 
Ook werden er betonvakken in Boeslinter vervangen, richting 
Hoeleden. Ook de Langveldstraat (Bunsbeek) en de Heirbaan 
(Attenrode-Wever) hadden nood aan een vernieuwing van het 
asfalt. In de maanden september en oktober zal het asfalt van de 
Tramstraat (Kapellen) vooraan en de rest van deze ‘trage weg’ 
volledig hersteld worden, zullen er reparaties gebeuren aan de 
weg en de voegvullingen van de Steenbergenstraat (Wever) en 
zal de kleine Groenstraat (Kapellen) volledig in beton vernieuwd 
worden. Tevens komen er herstellingen aan de betonvakken in 
de Pamelenstraat (Bunsbeek) en Langstraat (Attenrode).

De Riobra-werken om de wateroverlast in Attenrode-centrum 
aan te pakken, en het veiliger maken van het kruispunt To-
renstraat/Doellaagstraat, zullen niet aanvangen eind dit jaar in  
winterperiode maar pas bij beter weer begin volgend jaar. Naar 
beperken van overlast en efficiëntie toe, een goede zaak.

Intussen zijn er ook al meerdere werken van Aquafin en Riobra 
opgestart (en sommige zelfs al voltooid) in de Moutsbornstraat, 

Meenselbeekstraat, Broekstraat en Bunsbeek-Dorp. Deze wer-
ken in het kader van gescheiden riolering zijn voor de inwoners 
niet prettig, maar ze zijn nu éénmaal verplicht door Europa. Ook 
de hiermee gepaard gaande wegenwerken kunnen soms hinder 
geven, maar zijn noodzakelijk. 

“De komende maanden ronden we onze meerjarenplanning voor 
openbare werken af. Deze planning zal een duidelijk beeld geven 
over welke straat wanneer zal hersteld worden” stelt Dorpspar-
tij-schepen Matthias Mertens. “Ook met onze groendienst doen 
we momenteel een inhaalbeweging, maar we zijn nog te vaak 
beperkt in daadkracht tegen de onkruidbestrijding doordat onze 
gemeente de voorbije jaren te weinig in gepast materiaal geïn-
vesteerd heeft... De komende maanden worden hiervoor de no-
dige investeringen door het gemeentebestuur gedaan en dat zal 
zeker vanaf volgende lente gepast resultaat opleveren” besluit 
Matthias Mertens. 

3.325.000 euro subsidies van hogere overheid stromen naar Glabbeek 

Glabbeek kan door subsidies de dorpskernvernieuwing in alle 
deelgemeenten opstarten. De Glabbeekse bestuursmeerderheid 
slaagde erin om voor de vernieuwing van het oude sportterrein 
in de Schoolstraat te Bunsbeek 25.000 euro Europese subsidies 
naar Glabbeek te halen. Maar ook de subsidiedossiers om de 
verkeersveiligheid aan de schoolomgevingen in Bunsbeek, 
Kapellen, Wever en Glabbeek te verbeteren voor een bedrag van 
in totaal 200.000 euro, zijn rond. En voor fietspaden in Boeslinter 
en de Hoeledensesteenweg krijgen we maar liefst 1 miljoen 
euro uit het Vlaams fietsfonds. Samen met de 600.000 euro die 
uit het nieuwe Vlaams Plattelandsfonds naar Glabbeek komt, 
maakt dat op 6 jaar tijd meer bijkomende investeringen in het 
wegenpatrimonium mogelijk. Ook het dossier m.b.t. de subsidies 
van de Vlaamse overheid voor de bouw van de nieuwbouwfase 
2 van de gemeenteschool, zit op de goede weg. Eind 2014 krijgt 
de gemeente hiervoor maar liefst 1.500.000 euro in handen 
waardoor de nieuwbouw in 2015 al kan starten.

 Onder leiding van Financiënschepen en toekomstig Burgemeester 
Peter Reekmans (Dorpspartij) werd op minder dan een half jaar 
tijd nu al voor in totaal 3.325.000 euro subsidies van de hogere 
overheden voor de komende 6 jaar naar Glabbeek gehaald. 

“Nooit eerder verkreeg onze gemeente zoveel subsidies. Dat is 
deels te wijten aan het feit dat de vorige bestuursmeerderheid 
veel mogelijkheden voor subsidies niet kende of de juiste weg 
ernaartoe niet kende. Het binnenhalen van deze subsidies is 
zeker voor een gedeelte toe te schrijven aan mijn parlementair 
mandaat dat effectief rendeert voor onze gemeente, maar 
ook aan de werkkracht van de nieuwe bestuursmeerderheid” 
zo stelt Peter Reekmans die als schepen ook bevoegd is voor 
Dorpskernvernieuwing. 

“Nooit eerder verkreeg onze gemeente 
zoveel subsidies” 

Al de subsidies zullen integraal aangewend worden voor 
dorpskernvernieuwing. Dit jaar nog wordt het oude sportterrein 
langs de Schoolstraat in Bunsbeek volledig vernieuwd tot een 
centraal dorpsplein voor de lokalen van de buitenschoolse 
kinderopvang en jeugdhuis De Kloemp. In 2014 zal de 
schoolomgeving in Bunsbeek veiliger gemaakt worden, in 2015 
wordt samen met de nieuwbouw fase 2 van de gemeenteschool 
ook de schoolomgeving in Glabbeek aangepakt, in 2016 de 
schoolomgeving in Kapellen en in 2017 is het centrum van 
Attenrode-Wever aan de beurt. 



nodigt U uit op:
ZONDAG 

13 OKTOBER 2013 
Van 10u30 tot 14u 

in zaal Glazuur, Dries 7a te Glabbeek

Voorverkoop via de bestuursleden, 
 telefonisch 016/827414  
of via info@dorpspartij.be

Volwassenen 15 euro pp.                                                                                                                                            

Kinderen 10 euro pp.
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Vlaams Volksvertegenwoordiger 
1ste Schepen Gemeente Glabbeek 
Voorzitter Gemeenteraad Glabbeek

Peter Reekmans
Zitdagen

Op gemeentehuis:
Maandag: 18u-20u // Dinsdag: 10u-12u

Zaterdag: 10u-12u
 

Of op afspraak:
Telefonisch 016/827414 (secretariaat),
016/772930 (kantoor gemeentehuis),

02/5524859 (kantoor parlement),
 of via e-mail

peter.reekmans@vlaamsparlement.be
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Verkeersraad geeft negatief advies voor lichten op N29

De nieuwe verkeersraad nam op vraag van mobiliteitsschepen 
Peter Reekmans (Dorpspartij) onmiddellijk enkele belangrijke 
beslissingen. Na de telling van het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) om al dan niet verkeerslichten te plaatsen aan 
de vernieuwde N29, meer bepaald op het kruispunt Grotestraat 
en Zuurbemde, gaf de verkeersraad na een grondige studie 
door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) een 
negatief advies hieromtrent. Het gemeentebestuur zal AWV 
dus vragen om hier geen verkeerslichten te plaatsen. “Ook alle 
politieke fracties namen aan dit constructief debat deel in de 

verkeersraad. Uitgezonderd één, de groene partij Samen. En laat 
het nu net het gemeenteraadslid van Samen zijn dat elke maand 
opnieuw op de gemeenteraad steeds dezelfde vragen stelt over 
de N29 en de verkeerslichten! Maar wanneer het debat ten 
gronde in de verkeersraad behandeld wordt, stuurt hij zijn kat... 
Gelukkig waren alle anderen wél aanwezig en werd collegiaal 
een goed onderbouwde beslissing genomen ten bate van de 
verkeersveiligheid in onze gemeente” stelt gemeenteraadslid en 
lid van de verkeersraad Simon Vandermeulen (Dorpspartij)

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


