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Nood aan oplossingen op lange termijn voor vergrijzing

Voor de Glabbeekse Dorpspartij is het geen verrassing dat de 
bouw van een nieuw rusthuis te Glabbeek op verzet stuit bij de 
omwonenden. De voorgestelde locatie, tussen de Dries en de 
oude schoolgebouwen in de Nieuwstraat, is niet alleen te klein 
maar ook ongeschikt voor de bouw van een dergelijk groot en 
hoog gebouw. Het betrokken terrein zal met een bebouwing van 
maar liefst 7275,30 m2 volledig volgebouwd raken, er zijn amper 
8 parkingplaatsen voorzien en ook veel te weinig groen waar 
de bejaarden kunnen ontspannen. Niet alleen de levenskwaliteit 
van de bejaarden zelf is dan slecht, ook die van de omwonenden 
gaat achteruit omdat ze een hoogbouw in hun achtertuin krijgen 
van 3 bouwlagen. Maar liefst 10,30 meter hoog is gewoon te 
hoog op zo’n locatie, elk stukje groen of landelijke charme van 
het dorp raakt zo verloren. Ook op vlak van mobiliteit brengt dit 
veranderingen met zich mee, waarover tot vandaag niemand op 
het gemeentehuis aan gedacht heeft, laat staan mee bezig is... 
Het in 2006 goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
voorziet trouwens voor de bewuste locatie alleen de bouw van 
een 5-tal serviceflats, en niet de bouw van een woonzorgcentrum 
met 90 bedden en 15 serviceflats!

Er is wel nog een geschikte locatie aan het gemeentehuis, die 
al eerder ter sprake kwam op de gemeenteraad maar ook daar 
is het bouwen beperkt in oppervlakte. Daarom is de Glabbeekse 
Dorpspartij voorstander voor een echte langetermijnvisie om 
de vergrijzing in Glabbeek op te vangen. In tegenstelling tot 
het huidige Glabbeekse schepencollege willen wij veel verder 
gaan. “De militaire terreinen langs de Torenstraat in Attenrode-
Wever zijn vandaag ingekleurd als verblijfsrecreatie” stelt Omer 

Swinnen, politiek secretaris van de Glabbeekse Dorpspartij en 
beroepshalve al jarenlang actief bij een ziekenfonds waardoor hij 
zeker de nodige expertise heeft inzake de zorgsector. “Mits een 
kleine aanpassing van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
kan dit omgevormd worden naar een domein van 2 hectare 
voor maatschappelijk nut. Nu staan de hangaars gewoon te 
verkroten en heeft niemand er iets aan. Hier kan dan een soort 
serviceflatdorp komen, meerdere serviceflats dus eventueel 
samen met een rusthuis. Met een mooie aanplanting kunnen 
de bejaarden bovendien tussen het groen gehuisvest worden. In 
Nederland heeft men al veel ervaring met zulke bejaardendorpen, 
men mixt daar een woonzorgcentrum met serviceflats met 
grotere en kleinere tuinen... Een bejaarde die nog graag in de tuin 
werkt, kan dan terecht in een woning met grotere tuin. Indien de 
gemeente dit initiatief neemt om het militair domein om te vormen 
van verblijfsrecreatie naar zone voor maatschappelijk nut, zullen 
ook meerdere privé-firma’s gespecialiseerd in de zorgsector 
hierop af komen en diegene met de beste en mooiste plannen 
haalt het dan” stelt Swinnen, die tot slot benadrukt dat de huidige 
Glabbeekse CD&V-sp.a-meerderheid helaas elke coherente visie 
op een eigentijdse zorgsector ontbeert en jaren niets deed. 
Binnen ruim één jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, en 
wat werd er al concreet gerealiseerd van de verkiezingsbeloften 
uit 2006 voor de bouw van sociale woningen (Glabbeek is één 
van de laatste gemeenten in Vlaanderen die nog geen enkele 
sociale woning heeft), de realisatie van de KMO-zone langs 
de Craenenbroekstraat, de creatie van een nieuw woon-
winkelcentrum in de Grotestraat? Inderdaad, nog niets! We 
mogen ook niet vergeten dat het huidige rusthuis in Zuurbemde 
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niet moest verhuizen of nu een nieuwbouw realiseren, als het 
gemeentebestuur iets had gedaan met de jarenlange vraag van 
het rusthuis om op de ‘oude’ locatie te mogen uitbreiden.Kan 
een bejaarde prachtiger zijn oude dag slijten dan tussen het 
groen van het bestaande rusthuis? Natuurlijk mits een updating 
van die infrastructuur aan de vereisten van de toekomst. Het 
is duidelijk: deze Glabbeekse meerderheid mismeesterde het 
seniorenbeleid, en dat nu rechttrekken confronteert ons met 
acute problemen... Zelfs het verenigingsleven zal de dupe 
worden van de huidige ongelukkige locatie denk maar aan de 
fuiven in de Glazuur en de jaarlijkse strandfuif in de wei naast de 
locatie. Zou een actief verenigingsleven, ook voor de jeugd niet 
heilig moeten zijn in een klein dorp als het onze?

Sinds 2006 zetelt Omer Swinnen (politiek secretaris Dorpspartij) 
in het bestuur van het Plaatselijk Werkgelegenheid Agentschap 
(PWA). Omer vervult er de functie van secretaris van deze raad. 
Maar jaar na jaar ziet hij het aantal PWA’ers in onze gemeente 
afnemen. In 2010 waren er 2 personen die via PWA werkten... 
Het is zelfs al zover dat er geen dienstencheques via het PWA 
meer beschikbaar zijn, en deze enkel aangeboden worden op 
bestelling. Hij betreurt deze gang van zaken, want zo wordt 
het PWA een lege doos en verliest het elke aantrekkingskracht 
voor de Glabbekenaren. De regelgeving is dan ook ingewikkeld. 
Wie jonger is dan 45, dient ofwel uitkeringsgerechtigd volledig 
werkloos te zijn en sinds minstens 2 jaar wachtuitkeringen of 
werkloosheidsuitkeringen genieten, ofwel uitkeringsgerechtigd 
volledig werkloos te zijn en in de 36 maanden voorafgaand 
aan inschrijving in het PWA, gedurende minstens 24 maanden 
wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genoten te 
hebben. Wie 45 of ouder is, dient ofwel uitkeringsgerechtigd 

Volksvertegenwoordiger Reekmans stelt vragen aan minister

Tegen de indiening van de huidige bouwaanvraag voor het 
nieuwe, veelte grootschalige woonzorgcentrum in het centrum 
van Glabbeek is er niet alleen bij de omwonenden protest. Ook 
Stedenbouw Leuven liet aan het Glabbeekse gemeentebestuur 
al weten problemen te hebben met de grootschaligheid van het 
project op deze locatie. Het protest van de buurtbewoners is 
geen niet-in-mijn-achtertuin-reactie die men vaak ziet bij grotere 
projecten die niemand vlakbij wil. Integendeel, getuigt Vlaams 
volksvertegenwoordiger Peter Reekmans, die er zelf woont en de 
bezorgdheid van zijn buren van de Dries en de Nieuwstraat deelt. 
Hij is absoluut niet tegen een nieuw woonzorgcentrum in Glabbeek, 
zelfs op deze locatie vormt het voor hem geen enkel probleem op 
voorwaarde dat de bebouwing geen hoogbouw is en dus past in 
het landelijke karakter van het dorpscentrum. Het parlementslid 
diende daarom parlementaire vragen in bij de bevoegde 
minister van Ruimtelijke Ordening, over de visie van hoogbouw 
in landelijke dorpskernen. Want nooit eerder kreeg iemand een 
bouwvergunning in Glabbeek voor 3 bouwlagen. Recent werden 
er zelfs 2 bouwprojecten afgekeurd voor appartementen met 3 
bouwlagen in het centrum. Meer zelfs, het nieuwe schoolgebouw 
mocht maar 2 bouwlagen hebben. Laagbouw hoort nu eenmaal 
bij de charme van landelijke gemeenten, en is dikwijls de reden 
waarom velen er kwamen of komen wonen.

volledig werkloos te zijn en sinds minstens 6 maanden 
wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen te genieten, ofwel 
uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en in de 36 maanden 
voorafgaand aan inschrijving in het PWA, gedurende minstens 24 
maanden wachtuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genoten 
te hebben. Uitzondering is dan wie het leefloon geniet of recht heef 
op financiële bijstand van het OCMW en ingeschreven is als niet 
werkende werkzoekende, die kan als niet-uitkeringsgerechtigde 
volledig werkloze tóch bij het PWA terecht. Omer Swinnen 
(Dorpspartij) pleit dan ook voor een versoepeling van de 
wetgeving, waardoor meer werklozen in aanmerking komen voor 
deze bijverdienste als PWA’er, en meer Glabbeekse gezinnen er 
beroep zouden kunnen op doen voor hulp in het huishouden of 
tuinklusjes. Want zoals het er nu aan toe gaat in het Glabbeekse 
PWA, kan men straks de boeken sluiten. Via ons Glabbeeks 
parlementslid Peter Reekmans zullen wij hierover vragen stellen 
aan de bevoegde minister aldus Omer Swinnen.

In de loop van april ging de N29 steenweg Tienen-Diest t.h.v. Bunsbeek na maanden weer open. 
Aanvankelijk was de start der werken aangekondigd voor augustus 2010, en was de beëindiging 
voorzien voor Kerstmis 2010. De werkelijkheid was dat de werken maanden te laat begonnen, en 
dus ook maanden later klaar waren. Op zich geen probleem, maar men begon de werken net voor 
de winter, en dat was dus om problemen vragen. Zeker met een dergelijke strenge winter als nu! 
Bovenop de barslechte coördinatie (de Vlaamse dienst AWV bleef schrijnend in gebreke) waren er 
ook nog veel problemen tijdens de werken zelf. Op vrijdag 29 april hield de Glabbeekse dorpspartij 
op initiatief van haar bestuurslid Jacqueline Depré - die zelf aan de Tiensesteenweg te Bunsbeek 
woont en beter dan wie ook de miserie van haar buren mee beleefde - een ludieke actie.

De Glabbeekse dorpspartij beloonde alle bewoners van de Tiensesteenweg te Bunsbeek die langs 
het werkentraject wonen voor hun geduld met een zak zuurtjes. De voorbije maanden gaven de 
wegenwerken voor hun deur immers vele bewoners een zure smaak, en dit had voorkomen kunnen 
worden met een meer degelijke planning. De Dorpspartij wil met deze actie niet alleen de bewoners 
belonen met een snoepje, maar vooral het signaal geven dat ze blijft waken over werken in ons 
dorp, en blijft ijveren voor betere wegenwerken in en rond Glabbeek. Hopelijk trekt men uit onze 
miserie toch lessen, stelt Jacqueline Depré. 

PWA Glabbeek zoekt tweede adem

Bewoners steenweg N29 in Bunsbeek krijgen attentie voor geduld
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Ook deze locatie aan het gemeentehuis is geschikt 
maar echter ook beperkt in oppervlakte



In deze nieuwe rubriek van de Glabbekenaar stellen we telkens 
2 nieuwe bestuursleden van de Glabbeekse Dorpspartij voor. 
Intussen kreeg het kernbestuur met 15 mensen al stilaan vorm en 
wordt het tijd om onze anciens en nieuwkomers voor te stellen. In 
dubbelportret doen we dit telkens met het thema dat hun interesse 
en expertise in de Glabbeekse samenleving wegdraagt. Dus niet 
enkel een foto met alleen wie zijn ze en wat doen ze, maar effectief 
een interview over wat hen bezighoudt en waar ze voor staan. 
In deze eerste reeks die gaat over gemeentelijk onderwijs en 
kinderopvang komen nieuwkomers Marleen Deboes uit Glabbeek 
en Wim Uytterhoeven uit Kappellen aan het woord.

Marleen Deboes (46 jaar) uit Glabbeek is afkomstig van Bunsbeek, 
en woont sinds 1990 op de Dries samen met haar echtgenoot 
Hans-Werner Hion en hun 2 zonen. In een vorig leven was ze 
onderwijzeres in de toenmalige Glabbeekse gemeenschapsschool 
De Boomgaard en het Klein Atheneum te Tienen. Vandaag is ze 
als provinciaal vakbondssecretaris voor het VSOA (Vrij Syndicaat 
voor het Openbaar Ambt) groep Onderwijs betrokken bij alle 
onderhandelings- en overlegorganen binnen de verschillende 
scholengemeenschappen en volgt ze de onderwijswetgeving op 
de voet. Zij is dan ook de expert onderwijs van de Dorpspartij.

Wim Uytterhoeven (38 jaar) uit Kapellen woont er sinds 2004 in 
de Dorpsstraat met zijn echtgenote Ann Vaes en hun 3 kinderen. 
Als actief lid van het oudercomité  “De Kleine Wereld” in Kapellen 
verbaast het dus niet dat we zeker ook hem aan het woord laten 
over onderwijs en kinderopvang.

Hoe is het gesteld met het onderwijs in ons dorp?

Wim: Alle scholen in ons dorp doen hun best, bieden een degelijk 
aanbod en iedere school heeft een eigen persoonlijkheid. Gelukkig 
maar, anders zou het een saaie boel zijn. Want iedere ouder kiest 
een school op basis van een gevoel of aanbeveling of omdat ze 
dichtbij in de eigen deelgemeente gelegen is. Maar ook al behoort 
niet iedere school in de gemeente tot hetzelfde onderwijsnet, als 
gemeentebestuur mag je niet toelaten dat de ene school wordt 
voorgetrokken ten opzichte van een andere school. Elke school 
in de gemeente moet kunnen beschikken over dezelfde materiële 
voordelen, dit is vandaag spijtig genoeg nog steeds niet het geval. 
Het oudercomité “De Kleine Wereld” in Kapellen is al zeer lang 
vragende partij om ook een buitenschoolse kinderopvang te kunnen 

organiseren in de school van Kapellen, maar het gemeentebestuur is 
hier al jaren doof voor. Zelfs het vervoer tussen de school in Kapellen 
en de huidige centrale buitenschoolse kinderopvang in Bunsbeek 
is ten laste van de school zelf. De dialoog tussen het oudercomité 
en de schooldirectie in Kapellen loopt daarentegen wel zeer vlot en 
daar zijn we blij om. 

Marleen: Een goed werkende ouderraad is inderdaad een 
meerwaarde voor een school en een goede verstandhouding tussen 
ouders en school komt elk kind ten goede. Glabbeek heeft ook een 
zeer ruime keuze aan scholen in bijna alle deelgemeenten en ook 
dit is een goede zaak. Maar zoals Wim al zei, moet de gemeente 
dezelfde inspanningen doen voor de leerlingen van ook alle 
andere onderwijsnetten dan het gemeentelijke, het gaat trouwens 
over de toekomst van elke jonge Glabbekenaar. Ook de kwaliteit 
van de Glabbeekse gemeenteschool die tot stand kwam na een 
fusie tussen gemeente- en gemeenschapsonderwijs is zeer goed, 
maar kan nog beter. Zeker op gebied van huisvesting, in de vorige 
legislatuur startte de gemeente bijna 7 jaar geleden met fase 1 van 
de nieuwbouwschool, in deze legislatuur werd er zelfs nog geen 
enkel initiatief genomen voor fase 2. De voorste schoolgebouwen 
zijn gewoon versleten, en nu de nieuwbouw fase 2 starten met een 
nieuw voorste gebouw zou de kwaliteit nog verbeteren van onze 
gemeenteschool. Voor de Dorpspartij is dit één van de eerste punten 
die moeten gerealiseerd worden.

Waarom koos je voor de Dorpspartij?

Wim: Constructief samenwerken! Dat is een punt dat de Dorpspartij 
hard kan maken. Nu werkt men elkaar tegen omdat men niet 
bij “de juiste” partij hoort, terwijl in gedachten het idee door de 
andere partijen wel gesmaakt wordt, maar voor het oog van de 
medepartijleden en achterban breekt men het idee publiekelijk af. Bij 
de Dorpspartij heeft kleur geen belang, ideeën en visies des te meer. 
Ook de burger meer betrekken in projecten die ingrijpend zijn voor 
hun woonomgeving. Dat is wat telt!

Marleen: De huidige meerderheid tracht om solo-slim te spelen, 
meestal met weinig troef. Ook in de oppositie zitten goede troeven. 
In plaats van hardnekkig en met vol valse overtuiging projecten door 
te duwen, moet men durven terugkomen op zijn beslissing. Dit kan 
alleen maar toegejuicht worden, er is dan zelfs appreciatie bij de 
burger. Voor de burger doen we het toch, niet?

Dubbelportret

Bezoek ons ook online: 
 www.dorpspartij.be
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Elk Glabbeeks gemeenteraadslid ontving recent van Infrax -zoals 
politici uit meer dan 100 andere gemeenten- een jaarabonnement 
van Bokrijk en 39 andere cadeautjes voor het hele gezin. De voorbije 
jaren stuurde Glabbeeks volksvertegenwoordiger-gemeenteraadslid 
Peter Reekmans dit cadeautje, met een waarde van 80 euro voor 
het jaarabonnement alleen al, terug naar de afzender! Maar dit 
jaar vond hij deze Sinterklaaspolitiek van “politici aan politici” 
echt té grof, zeker op een moment dat Infrax een prijsstijging 
doorvoert van de distributiekosten voor alle gezinnen. De jaarlijkse 
elektriciteitsfactuurvia Infrax verhoogt deze maand met minimum 
36 euro per jaar (+/-3 euro/maand) per gemiddeld Vlaams gezin, 
bij Eandis zal het trouwens zelfs meer dan het dubbele zijn. Op 
zo’n moment moet je als ernstig politicus een statement maken, en 
zeggen tegen de collega-politici in de raden van bestuur van Infrax 
en Eandis: dit is erover! Daarom nam de Glabbeekse Dorpspartij 
het initiatief om het Bokrijkabonnement (en de tal van andere gratis 
attracties voor gans het gezin) via een open wedstrijd te verloten 
onder alle Glabbekenaren. Zo is er toch één Glabbeeks gezin dat één 
jaar de prijsstijging niet zal voelen via dit geschenk!

Maar zoals bij elke wedstrijd is er maar één hoofdprijs , en dus maar 
één winnaar. Deze winnaar die getrokken werd uit 68 inzendingen is:                                                     

de familie Verleye-Claeskens uit Kapellen

De komende dagen zullen ook alle andere deelnemers een kleine 
deelnemersattentie ontvangen. 

Win-uw-eigen-geld-terug
wedstrijd enorm succes 

nodigt U uit op:
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011                                           

Tussen 11u en 14u in GC De Roos Glabbeek

Brunchen       
met Volksvertegenwoordiger                                                              

Peter REEKMANS 
en de ganse ploeg van de dorpspartij

voorverkoop telefonisch 016/827414  
of via secretariaat@peterreekmans.be

Volwassenen 15 euro pp.                                                                                                                                            

Kinderen 10 euro pp.

De Dorpspartij zoekt nog: 

gedreven/bekwame 
m of v

met een          voor glabbeek 

om onze ploeg te komen versterken!
----------------------------------------------------------------

Contacteer ons via:

www.dorpspartij.be


