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1. Inleiding 

Het gemeentebestuur van een kleine gemeente als de onze kan enkel een ambitieus 
investeringsbeleid voeren als men een duidelijke langetermijnvisie hanteert en daarbij 
hoog inzet op het aantrekken van Europese, federale, Vlaamse en provinciale subsidies.  

Normaal waren er pas forse investeringen in sportinfrastructuur mogelijk geweest vanaf 
2025, maar doordat we in 2020 voor ruim 1 miljoen euro meer subsidies voor riolerings- 
en wegenwerken naar onze gemeente konden halen dan we aanvankelijk voorzien 
hadden in het gemeentelijk meerjarenbudget 2020-2025 kunnen we veel sneller dan 
verwacht investeren in recreatie en sport. 

Omdat sportbeleving in een landelijke gemeente als de onze enorm belangrijk is, leggen 
we als gemeentebestuur met dit sportinfrastructuurmeerjarenplan 2021-2030 de basis 
voor heel wat noodzakelijke investeringen de komende jaren, waar elke lokale 
sportvereniging voordeel uit haalt en bovendien ons klimaat beter van wordt. 

Nadat we in 2020 eerst de sportterreinen van enkele sportverenigingen met ons GRUP 
zonevreemde recreatie eindelijk, na jaren rechtszekerheid gaven was de opmaak van 
dit meerjarenplan voor investeringen in sportinfrastructuur de volgende juiste stap voor 
ons als gemeentebestuur. Maar ook het GRUP centrum waarin we met de recent 
aangekochte terreinen als gemeente de sportpool kern Glabbeek kunnen uitbreiden 
met een openlucht sportpark tussen het gemeentehuis en de gemeentelijke sporthal 
geeft heel wat toekomstmogelijkheden voor sport in onze gemeente. Het was gewezen 
burgemeester Jos Vicca die de eerste aanzet gaf voor dit idee van een uitgebreide 
sportpool in het centrum van ons dorp.   

Voor de opmaak van dit sportinfrastructuurmeerjarenplan 2021-2030 was er heel wat 
constructief overleg met meerdere sportverenigingen. Maar qua inspraak is het 
eindresultaat van dit meerjarenplan bovendien een absoluut toonbeeld van 
gemeentelijke participatie. Een gemeentebestuur dat schouder aan schouder met het 
verenigingsleven samenwerkt kan namelijk heel wat realiseren.  

 

 
Peter Reekmans   Hans Hendrickx   Alfons Scheys 
Burgemeester   Schepen van sport  Voorzitter sportraad  
 



2. Overzicht sportverenigingen gemeente Glabbeek 
 

De gemeente Glabbeek ondersteunt de lokale sportverenigingen die actief zijn op vlak 
van de competitiesport, de recreatiesport, de Vlaamse traditionele volkssporten en 
individuele vormen van sportbeoefening van inwoners. Binnen de gemeente Glabbeek 
zijn er 23 lokale sportverenigingen actief die erkend zijn door de gemeentelijke 
sportraad. De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan ter bevordering van de sport, 
de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie voor alle inwoners van de 
gemeente. Deze lokale sportverenigingen zijn actief in de gemeente Glabbeek: 

Indoorsport: 

è Zaalsport: Dansstudio step by step,vzw Dansdroom, Jiu Jitsu Tora en vzw 
Glabbad badminton   

è Biljartsport: Biljaar club, BC Windmoleke en BC Speelvogels 

 

Outdoorsport:  

è Wandel -en loopsport: Glabbeekse joggingclub, 10-mijl comité en wandelclub 
Toekers Bunsbeek 

è Voetbal: Toekomst Bunsbeek en VZ Glabbeek  
è Paardensport: Gunningenruiters  
è Wielersport: WTC de Glabbetrappers, WTC de Bergtrappers, WTC de Rode 

pedalen, WSC Kapellen, Cycling team Glabbeek en Boeslinterse fietsvriendinnen  

Vlaamse traditionele volkssport:  

è Duivensport: de Ware Boerenduivenbond 
è Haantjeszingen: Eerlijk en Vrij, Het Wakkere Zangertje en Recht voor Allen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Sportinfrastructuur 
 

Op het grondgebied van de gemeente Glabbeek bestaat het aanbod sportinfrastructuur 
uit gemeentelijke sportinfrastructuur die onder het beheer van de gemeente valt en 
niet-gemeentelijke sportinfrastructuur die onder het beheer van een lokale 
sportvereniging valt. Overzicht van het bestaande aanbod sportinfrastructuur: 

 

Gemeentelijke sportinfrastructuur:  

è De gemeentelijke sporthal Ter Linde (1.188 m²) wordt gebruikt voor badminton, 
dans, jiu jitsu, minivoetbal, turnen, volleybal, pickleball, hockey, schoolsporten, 
voetbaltrainingen en sportkampen. Er zijn 4 groepskleedkamers met 4 douches 
per kleedkamer en 2 kleedkamers met douches voor scheidsrechters. En ze is 
uitgerust met 3 dansspiegels, 1 springkast, 5 Zweedse banken, 1 minitrampoline, 
1 springplank, 2 bokken, 1 dikke valmat, 10 kleine valmatjes, 2 
evenwichtsbalken, een automatisch en handmatig scorebord, 10 
schoolsportpaketten, 8 Wescoblokken en materiaal voor volleybal, badminton en 
zaalvoetbal.  

è De sporthal van de gemeenteschool (220 m²) wordt gebruikt voor schoolsport, 
sportkampen, dans, yoga en fitness. Er zijn 2 groepskleedkamers met 5 douches 
per kleedkamer. En ze is uitgerust met 2 vaste rekstok/klimraamconstructies met 
kippenladder, glijplank, ladder, bank, wipplank, kantelblok en evenwichtsbalk, 5 
Wescoblokken, bok, springkast, minitrampoline, 8 kleine turnmatten, 1 grote 
valmat, evenwichtsbalk, springplank en materiaal voor volleybal en korfbal.  

è GC De Roos (227 m²) wordt gebruikt voor yoga en dans. 
è De gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44 (2.232 m²) wordt gebruikt voor 

skeeleren en sportevenementen. 
è De multifunctionele sportkooi met kunstgras gemeenteschool (450 m²) wordt 

gebruikt voor schoolsport, sportkampen, voetbal, basket en hockey. 
è Het Fit-o-meterbos (400m jogging -en 600m fitparcours) wordt gebruikt voor 

joggen, fitness en wandelen.  
è Het skatepark op het gemeentelijk domein (200 m²) wordt gebruikt voor skaten, 

rollerskaten en BMX. 
è Het oefenterrein in de Dorpsstraat Kapellen (1,09 hectare) wordt gebruikt als 

hondenschool. 
è Het Petanqueveld aan de gemeentelijke sporthal (72 m²) wordt gebruikt voor 

Petanque.  
è De loopomlopen met vertrek aan de gemeentelijke bibliotheek bestaan uit een 

groene route van 6,2 km (70% onverhard) en een blauwe route (68% 
onverhard).  

è De wandelroutes: 9 bewegwijzerde wandelroutes.   
è De fietsroutes in Glabbeek maken deel uit van het fietsknooppuntennetwerk van 

670 km fietsplezier doorheen het Hageland.  

 

 



Niet-gemeentelijke sportinfrastructuur:  

è Het voetbalterrein van Toekomst Bunsbeek (6.300 m²) wordt gebruikt voor 
voetbal. 

è Het voetbalterrein van VZ Glabbeek (11.950 m²) wordt gebruikt voor 
(jeugd)voetbal. 

è Het oefenterrein van de Gunningenruiters (8.000 m²) wordt gebruikt voor 
paardensport en huisvest eveneens de Glabbeekse joggingclub.  

è De turnzaal van vrije basisschool de Duizendpoot in Bunsbeek (128 m²) wordt 
gebruikt voor schoolsport, fitness en dans. 

è Manege Sint-Jorishoeve in Bunsbeek (18.600 m²) wordt gebruikt voor 
paardensport. 

è De visvijvers in Wever (11.700 m²) wordt gebruikt voor vissen en biljart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Terreinen voor recreatie en gemeenschapsvoorzieningen (GRUP’s) 
 

Sportterreinen in recreatiezone  

Met het GRUP zonevreemde recreatie heeft de gemeente in 2020 een aantal zone-
vreemde gelegen sportterreinen omgezet in recreatiezone waardoor deze sport-
terreinen een juiste ruimtelijke inkleuring kregen en hierdoor nu rechtszekerheid 
hebben. De gemeenteraad deed in zitting van 9 juli 2020 de definitieve vaststelling van 
het GRUP zonevreemde recreatie en het GRUP werd gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 24 september 2020. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
trad in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het was de wens 
van het gemeentebestuur om de zonevreemd gelegen terreinen van de voetbalclubs 
van Bunsbeek en Glabbeek, het oefenterrein van de Gunningenruiters en het terrein 
van de hondenschool te bestendigen. Deze terreinen werden verankerd in de kernen 
en bieden de mogelijkheid om in aansluiting met de woonomgeving de behoefte aan 
sport en spel in de toekomst verder in te vullen. Uitgangspunt was daarbij dat er min 
of meer recreatiemogelijkheden nabij elke kern van de deelgemeenten werden 
gecreëerd, waarbij er een gelijkmatige spreiding van recreatiezones over de gemeente 
werd nagestreefd. De doelstelling van het GRUP was de zonevreemde toestand op te 
heffen en een kader te realiseren waarbinnen de terreinen verder kunnen functioneren 
op schaal van de omgeving.  

 
Extra parkeerzone + veiligere oversteekzone 
 
Naast de inkleuring van deze vier terreinen als recreatiegebied werd ook een terrein 
van 35a 54ca gelegen naast de parking van de gemeentelijke sporthal en aan de 
overzijde van het voetbalterrein van VZ Glabbeek in het GRUP zonevreemde recreatie 
ingekleurd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen voor de recreatiecluster van de 
kern Glabbeek. Doordat de parking van de gemeentelijke sporthal (50 voertuigen) te 
klein is en de voetbalclub VZ Glabbeek niet beschikt over een eigen parking wordt er 
vandaag langsheen de Tiensesteenweg geparkeerd, wat een problematische 
verkeerssituatie oplevert. Zeker op piekmomenten tijdens wedstrijden en trainingen. 
 

Bij de herinrichting van de 
gewestweg N29 zal er een veiligere 
oversteekzone met middeleiland 
voor voetgangers en fietsers 
worden gerealiseerd (foto). 
 
En het terrein langs de Tiense-
steenweg zal door de gemeente 
verworven worden voor de aanleg 
van een nieuwe parking voor 50 
extra voertuigen. 

 
De recreatiecluster wordt zo meer en meer geïntegreerd in een uitgebreidere nieuwe 
sportpool en kan efficiënter functioneren door onder meer ruimtegebruik te bundelen 
zoals parkeren, waarbij de verkeersveiligheid fors kan verbeterd worden.  
 
 
 



Uitbreiding sportpool (site sporthal) met een openlucht sportpark  
 

Met een herziening van het GRUP centrum Glabbeek in 2021 zal de gemeente een 
definitieve bestemming geven aan de terreinen gelegen tussen het gemeentehuis en 
de gemeentelijke sporthal. Naast sociale woningbouw en een nieuwe landschapsparking 
achter het gemeentehuis krijgen de andere percelen die de gemeente heeft aangekocht 
door de herziening van het GRUP een definitieve inkleuring als zone voor gemeen-
schapsvoorzieningen voor de uitbreiding van de sportpool kern Glabbeek aan de 
gemeentelijke sporthal. Conform de bepalingen in het GRS en de hogere beleidskaders, 
kan het hoofddorp Glabbeek verder worden versterkt met een aantal voorzieningen ten 
behoeve van de kern. Het succes van de bestaande sportpool (site sporthal) vraagt om 
bijkomende ruimte, er is behoefte aan openlucht sportterreinen. Middels een herziening 
van het GRUP centrum wenst de gemeente voldoende ruimte te reserveren voor een 
uitbreiding van de recreatiecluster kern Glabbeek met een openlucht sportpark in 
aansluiting met de sporthal en het voetbalterrein van Glabbeek tot een nieuwe sport-
pool kern Glabbeek.   

Er wordt op dit moment een tekort aan parkeerruimte ervaren bij de bestaande publieke 
voorzieningen ter hoogte van het gemeentehuis en het CC De Roos, door de aanleg 
van een nieuwe landschapsparking achter het gemeentehuis voorzien we hier 
bijkomende parkeercapaciteit voor 83 voertuigen + een overdekte fietsparking. 
Bovendien kan deze parking ook als extra parkeergelegenheid gebruikt worden voor de 
sportpool. De centrale ligging van het plangebied ten opzichte van al deze voor-
zieningen, maakt dat de ligging optimaal is voor een publieke landschapsparking. 
Aansluitend bij de gemeentelijke sporthal wordt via de herziening van het GRUP 
centrum openlucht sportmogelijkheden met een sportpark in een parkachtige omgeving 
van de sportpool mogelijk gemaakt. Bebouwing in het nieuwe sportpark wordt hier 
zoveel mogelijk beperkt tot enkel noodzakelijke sportinfrastructuur.  

                           

                           



 



 



5. Visie sportinfrastructuur 2021-2030  
 

Investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur 

De uitbreiding van de recreatiecluster kern Glabbeek tot nieuwe sportpool  

De huidige recreatiecluster kern Glabbeek bestaat uit de bestaande sportpool (site 
sporthal) met een oppervlakte van 39a20ca en de terreinen van VZ Glabbeek met een 
oppervlakte van 1ha4a8ca. Voor de uitbreiding van deze recreatiecluster tot de nieuwe 
sportpool kern Glabbeek wordt de oppervlakte inclusief parkings voor 183 voertuigen 
uitgebreid met een oppervlakte van 1h88a72ca. In totaal zal de oppervlakte van de 
nieuwe gemeentelijke sportpool meer dan verdubbelen, met een totale oppervlakte van 
3ha72a72ca. 

De gemeente Glabbeek kleurt de terreinen met een oppervlakte van 1ha23a03ca 
tussen het gemeentehuis en de gemeentelijke sporthal via het GRUP centrum in als 
terreinen voor gemeenschapsvoorzieningen. Op deze terreinen voorzien we de aanleg 
van een openlucht sportpark met speelvelden in kunstgras voor jeugd en sport. Dit 
nieuw sportpark kan ter beschikking gesteld worden aan de twee voetbalclubs in onze 
gemeente indien deze op termijn zouden streven om één fusieclub te vormen. Echter 
deze fusieclub kan enkel tot stand komen op eigen initiatief van de voetbalclubs van 
Bunsbeek en Glabbeek zelf. In het opstarten of voeren van fusiegesprekken zal de 
gemeente niet participeren, maar de gemeente engageert zich wel als er een fusie 
vanuit de voetbalclubs zou ontstaan om deze actief te ondersteunen en hiervoor dus 
nieuwe infrastructuur ter beschikking te stellen. 

 
Bruin = bestaande recreatiezone voetbal en sportpool sporthal // Bruin/groen = uitbreiding sportpool 

 



Achter het gemeentehuis wordt op een terrein van 35a een nieuwe landschapsparking 
aangelegd voor 83 voertuigen, deze parking kan gebruikt worden voor het 
gemeentehuis, GC De Roos, JH De Bunker en de sportpool. 

Op de percelen met een oppervlakte van 35a54ca die de gemeente gaat verwerven 
naast de gemeentelijke sporthal langs de Tiensesteenweg wordt er een bijkomende 
nieuwe parking aangelegd voor de sportpool site sporthal en voetbalclub VZ Glabbeek 
(recreatiecluster kern Glabbeek) met extra parkeergelegenheid voor 50 voertuigen. 

Budget: 1.525.000 euro – 300.000 euro subsidies: 1.225.000 euro 

 

 

De uitbreiding van de gemeentelijke sporthal  

Aan de achterzijde van de bestaande 
gemeentelijke sporthal voorzien we een 
uitbreiding van de sporthal met een 
oppervlakte van 400 m². Met deze 
uitbreiding door een aanbouw van 25m x 
16m zorgen we voor meer capaciteit voor 
alle sportverenigingen. Uitbreiding sporthal 
voor onder andere volgende sporten: dans, 
yoga, groepslessen fitness, jiu jitsu of 
andere gevechtssporten. Hierdoor kunnen 
er op hetzelfde moment meer sport-
verenigingen gebruik maken van de 
sporthal. 

Budget: 400.000 euro  



Het gemeentelijk skatepark 

Door het enorme succes van het nieuw 
gemeentelijk skatepark dat in 2019 in gebruik 
werd genomen, gaan we dit skatepark uitbreiden. 
De oppervlakte van 22,83 m op 11,72 m zal 
vergroot worden. Net zoals bij de aanleg van het 
huidig skatepark zal het gemeentebestuur de 
jonge skaters uit onze gemeente maximaal 
inspraak in de inrichting van de uitbreiding.  

Budget: 30.000 euro  

 

 

 

Een nieuwe loopomloop in Bunsbeek 

Door het succes van de bewegwijzerde loopomlopen in openlucht in deelgemeente 
Kapellen gaan we samen met Sport Vlaanderen twee nieuwe loopomlopen van 11 km 
en 6,5 km in deelgemeente Bunsbeek realiseren op maar liefst 80% onverharde trage 
wegen met vertrek aan de voetbal in Bunsbeek. Ook deze nieuwe loopomloop zal 
bestaan uit een zeer gevarieerd parcours met verschillende ondergronden (straat, 
bospad, gras en dolomiet). Om deze bewegwijzerde loopomloop te kunnen realiseren 
zullen we de trage weg 74 die een verbinding vormt van de Tiensesteenweg via de Sint-
Quirinusbron naar de Moutsbornstraat en die met de jaren in ongebruik geraakte, 
opnieuw openstellen en herwaarderen. 

Budget: 2.000 euro  

 

 

 



Een mountainbikeparcours 

Mountainbiken kent al jaren een exponentiële groei. Vandaag al kunnen mountainbikers 
zich uitleven op honderden kilometers permanente mountainbikeparcours. Vele 
gemeenten ontwikkelen vaste bewegwijzerde routes, en steeds meer mountain-
bikeroutes worden dankzij Sport Vlaanderen onderling verbonden tot een uitgebreid 

netwerk.  

Om de groei van de mountainbikesport in goede 
banen te leiden, streeft Sport Vlaanderen 
samen met de gemeenten naar een 
verantwoord, uniform en kwaliteitsvol kader 
voor het mountainbiken. Samen met Sport 
Vlaanderen willen we een bewegwijzerde 
mountainbikeroute met vertrek aan de 
visvijvers in Wever realiseren die zal aansluiten 
op het netwerk via de buurgemeenten.  

Budget: 3.000 euro 

 

De aanleg van ons lokaal functioneel fietsroutenetwerk 

Tegen 2025 zullen wij het lokaal functioneel fietsroutenetwerk realiseren met nieuwe 
en veiligere fietspaden in maar liefst 10 straten die aansluiten op de fietspaden van de 
buurgemeenten. Gans dit project realiseren we bovendien met 90% subsidies uit het 
Vlaams Fietsfonds. Budget: openbare werken  



Investeringen in niet-gemeentelijke sportinfrastructuur  

De gemeente Glabbeek zal de sportclubs met eigen terreinen financieel ondersteunen 
voor de vernieuwing, het asbestvrij en het energiezuiniger maken van hun 
accommodatie. De gemeente werkt hiervoor met een combinatie van investerings-
subsidies en renteloze leningen aan de clubs. De reden dat wij als gemeente met een 
gedeelte via renteloze leningen wensen te werken is net om het volle engagement van 
de clubs te bekomen. 

Een verlichte Finse piste  

Een Finse piste is een loop- en joggingpad met een minimale omloop van 800m en een 
breedte van minimum 1,5m. De pistes bestaan uit 2 lagen en hiervoor kan hetzelfde 
materiaal als de paardenpiste gebruikt worden. De keuze voor de bovenlaag met een 
dikte tussen de 100 en 200 mm van de piste gaat in de meeste gevallen naar 
houtsnippers en boomschors. We kiezen er bewust voor om verlichting te plaatsen 
langs het parcours zodat ook tijdens de wintermaanden het parcours optimaal en veilig 
gebruikt wordt. En we kiezen voor een slimme verlichting, waarbij de verlichting slechts 
een aantal paaltjes tegelijk aansteekt op basis van sensoren die reageren op de 
snelheid van de loper. Bovendien kan een deel van de verlichting eveneens gebruikt 
worden voor de paardenpiste.  
 

Op het terrein van de Gunningenruiters 
zullen we een verlichte Finse piste 
aanleggen met een loopafstand van 
1.150 m rondom het nieuw 
paardenoefenterrein en de parking die 
bestaat uit 3 lussen, waarbij elke weg 
twee keer gebruikt wordt, maar niet in 
dezelfde richting.  
 
De loopomloop rondom de piste is 340 
m, de loopomloop rond de parking is 
320 m. Door een bewegwijzering langs 
de Finse piste te voorzien geeft dit een 
meerwaarde, vooral omdat deze 

looppistes ook veel beginnende lopers aantrekt. Afstand inschatten is dan nog zeer 
moeilijk. In veel gevallen wordt er volgens het Vlaams instituut voor sportbeheer en 
recreatiebeleid (ISB) gewerkt met lussen zodat lopers zelf afstanden kunnen 
combineren. 
 

De geringe meerprijs samen met de aanleg van een nieuwe paardenpiste met 
verschillende opgebouwde onderlagen maakt dit project net uiterst interessant. Ook de 
aanwezigheid van de Glabbeekse joggingclub die hun werkingslokaal delen met de 
Gunningenruiters in een meerwaarde. Bovendien gaan we hier werken met een nieuwe 
slimme energiezuinige verlichting die zowel voor de Finse piste als voor de paardenpiste 
kan gebruikt worden.  

 
 Budget: 50.000 euro 

 



 

Een nieuw oefenterrein voor de Gunningenruiters en ruiters in Glabbeek 

 

Aanleg van een nieuwe verlichte piste en oefenterrein voor paardensport met rondom 
een Finse piste. Voor de verlichting wordt gekozen voor een slimme energiezuinige 
verlichting die zowel voor de paardenpiste als de Finse piste kan gebruikt worden. Via 
een samenwerkingsakkoord tussen de gemeente en Gunningenruiters zullen ook 
individuele ruiters, woonachtig in Glabbeek, gratis gebruik kunnen maken van het 
oefenterrein via een reserveringstool. Er wordt gekozen voor een “eb en vloed piste” 
van 6579 m² in plaats van een “traditionele gedraineerde piste”. Dergelijke piste is 
duurder dan een klassieke piste maar biedt veel meer voordelen.  

Ecologische voordelen: minder water nodig om de piste vochtig te houden, minder 
stroomverbruik aangezien er geen zware pomp nodig is om het water rond te pompen, 
hemelwater wordt opgevangen om het later te hergebruiken en optimale 
omstandigheden om te rijden, ook na hevige regenval door het water te bufferen.  

Praktische voordelen: gezien het eb en vloedsysteem is er geen dagelijkse manuele 
inzet nodig om een sproeisysteem aan te sturen, geen hinder van wind in tegenstelling 
tot systemen die van bovenaf water moeten sproeien, aanvoer van water is onder de 
zandlagen voorzien waardoor tijdens wedstrijden niet moet worden bijgespoten dus 
ook geen hinder voor publiek, deelnemers,… en met dit systeem kan de piste ook droog 
gezet worden om er andere sportevenementen te kunnen organiseren zoals 
bijvoorbeeld volleybal.  

Budget: 200.000 euro (verlichting zit in budget van de Finse piste) 

De gemeente geeft de Gunningenruiters een investeringssubsidie van 125.000 euro en 
een renteloze lening van 75.000 euro terugbetaalbaar op 15 jaar.  



Voetbalterrein Bunsbeek 

De voetbalclub Toekomst Bunsbeek zal het dak van de kantine (90 m²) asbestvrij 
maken, isoleren en vernieuwen. Met zonnepanelen en een relighting in een energie-
zuinigere verlichting wenst de voetbalclub hun energiefactuur te doen dalen. Daarnaast 
zal men investeren in het nivelleren van hun voetbalplein en een waterput plaatsen om 
het terrein in droge periodes te kunnen bevloeien. En tot slot zal de parking, 
buitenomgeving en omheining van het veld en het terrein vernieuwd worden. 

Budget: 115.000 euro  

Isoleren en vernieuwen dak: 20.000 euro, zonnepanelen: 10.000 euro, relighting: 
15.000 euro, nivelleren terrein en waterput: 10.000 euro en heraanleg parking + 
omheining veld en terrein: 60.000 euro 

De gemeente geeft Toekomst Bunsbeek investeringssubsidies van 85.000 euro en een 
renteloze lening van 30.000 euro terug betaalbaar op 15 jaar.  

Voetbalterrein Glabbeek 

De voetbalclub VZ Glabbeek plaatste reeds zonnepanelen en wenst met een relighting 
en boilers hun energiekosten verder te kunnen laten dalen. En met een waterput willen 
zij investeren in rationeel watergebruik. Door de groei van hun jeugdspelers heeft de 
club dringend nood aan extra kleedkamers en hiervoor wensen zij in eigen beheer de 
bestaande kleedkamers asbestvrij te maken en extra kleedkamers met berging bij te 
bouwen. En tot slot wenst de club te investeren in een nieuwe kantine (200 m²) via 
een staalconstructie met sandwichpanelen.  

Budget: 195.000 euro 

Asbestvrij maken kleedkamers, nieuwe kleedkamers, waterboilers en waterput: 
30.000 euro, relighting: 15.000 euro en nieuwe kantine: 150.000 euro.  

De gemeente geeft VZ Glabbeek investeringssubsidies van 145.000 euro en een 
renteloze lening van 50.000 euro terug betaalbaar op 15 jaar.  

  



 

6. Aandacht voor rationeel water -en energieverbruik en het klimaat 
 

Met de toekomst van onze planeet in het achterhoofd, is 
de milieuwinst meer en meer een factor bij gemeentelijke 
investeringen. Deze winst kan uitgedrukt worden in CO2. 
Hoe minder CO2, hoe kleiner de ecologische voetafdruk 
van onze gemeente. Dakisolatie levert bijvoorbeeld een 
besparing op tot 840 kg CO2/jaar. En door zelf  energie 
op te wekken met zonnepanelen komt er ongeveer 80% 
minder CO2 vrij in vergelijking met de stroommix op het 
Belgische net.  

De gemeente Glabbeek vernieuwt tussen 2020 en 2027 alle oude straatverlichting door 
een nieuwe slimme energiezuinigere straatverlichting met LED-lampen. Hiermee 
zorgen we voor een besparing van 25% op het verbruik en laten we met 15 ton per 
jaar de CO2-uitstoot dalen. Omdat we met ons gemeentelijk klimaatactieplan 2021-
2030 hoog inzetten op een duurzaam dorp willen we naast de gemeentelijke gebouwen 
ook alle sportinfrastructuur energiezuiniger maken. Daarom gaan we alle sportterreinen 
tussen 2021 en 2030 via een relighting voorzien van energiezuinigere verlichting. Naast 
de gemeentelijke sporthal en VZ Glabbeek die reeds zonnepanelen hebben, voorzien 
we ook in de plaatsing van zonnepanelen voor de voetbalkantine in Bunsbeek. En ook 
de daken van de kantines van de voetbalclubs van Bunsbeek en Glabbeek zullen 
asbestvrij gemaakt en geïsoleerd worden. Voor de uitbreiding van de gemeentelijke 
sporthal wordt gekozen voor duurzame isolatiematerialen.  

Klimaatverandering zorgt ervoor dat hevige regenval vaker voorkomt. Daardoor 
kunnen straten al snel blank staan, omdat de hoeveelheden water veel groter zijn dan 
wat de riolering kan afvoeren. Kelders, huizen en tunnels kunnen onderlopen. Een van 
de oorzaken is de afdichting van de bodem door asfalt. Waterdoorlatende verharding 
op parkeerplaatsen kan dit probleem gedeeltelijk oplossen. Regenwater kan zo in de 
bodem wegzakken. Het grondwater wordt aangevuld en de riolen worden ontlast. Er 
zijn verschillende materialen en verschillende systemen voorhanden. Voor de aanleg 
van nieuwe parkings achter het gemeentehuis, naast de sporthal en de vernieuwing 
van de parking van de voetbal in Bunsbeek gaan we werken met waterdoorlatende 
materialen.  
 
Voetbal Bunsbeek en Glabbeek gaan investeren in  een (geboorde) waterput voor de 
bevloeiing van hun terreinen. En ook bij de verbouwing van het gemeentehuis wordt er 
voorzien in een regenwaterput voor de bevloeiing van de achterliggende terreinen van 
het sportpark. Door de aanleg van een Eb en Vloed piste als oefenterrein voor de 
Gunningenruiters is er minder water nodig om de piste vochtig te houden, minder 
stroomverbruik om water rond te pompen en hemelwater wordt opgevangen voor 
hergebruik. Een rationeel watergebruik is dus ook voor de gemeente Glabbeek een 
prioriteit om het voorbestaan van deze levensnoodzakelijke natuurlijke bron te helpen 
waarborgen. 



7. Investeringsplan 2021-2030: timing en financiële raming  

 

2021 Aanleg nieuwe verlichte paardenpiste met Finse piste op het oefenterrein 
van de Gunningenruiters in Attenrode-Wever (250.000 euro) 

 175.000 euro gemeentelijke investeringssubsidie en 75.000 euro renteloze lening op 15 
jaar aan de Gunningenruiters. 

 
 Aanleg loopomloop in deelgemeente Bunsbeek (2.000 euro) 

 Asbestvrij maken, isoleren en vernieuwen dak + plaatsing zonnepanelen 
kantine voetbalclub Toekomst Bunsbeek (30.000 euro) 

 Uitbreiding kleedkamers VZ Glabbeek, waterput en boilers (25.000 euro) 

 

2022 Uitbreiding gemeentelijke skatepark (30.000 euro) 

 Asbestvrij maken en isoleren daken VZ Glabbeek (5.000 euro) 

 

2023 Aanleg nieuwe parkings achter gemeentehuis en naast de gemeentelijke 
sporthal + aankoop gronden parking en sportpool (700.000 euro) 

 Voor de aanleg van de landschapsparking achter het gemeentehuis kunnen we als 
gemeente beroep doen op 300.000 euro subsidies.  

 

2024  Relighting van de terreinen van de hondenschool, voetbal Bunsbeek en 
Glabbeek (45.000 euro) 

 

2025 Aanleg kunstgrasveld in het openlucht sportpark (200.000 euro) 

 

2026 Heraanleg parking en omheining voetbalveld Bunsbeek + nivelleren 
speelveld en plaatsing waterput (70.000 euro) 

 40.000 euro gemeentelijke investeringssubsidie en 30.000 euro renteloze lening op 15 
jaar aan Toekomst Bunsbeek 

 

2027 Bouw nieuwe kantine voetbalclub VZ Glabbeek (150.000 euro) 
 100.000 euro gemeentelijke investeringssubsidie en 50.000 euro renteloze lening op 15 

jaar aan VZ Glabbeek  
 
2028 Aanleg van een bewegwijzerd mountainbikeparcours (3.000 euro) 
 
2029 Uitbreiding van de sporthal met 400 m² (400.000 euro) 
 
2030 Voltooiing terreinen en infrastructuur van het sportpark (225.000 euro)  
 
De realisatie van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk is verwerkt in het  
wegenmeerjarenplan 2013-2030 en valt onder het budget openbare werken.  
 



8. Financiële samenvatting 
 
 
Met dit gemeentelijk sportinfrastructuurmeerjarenplan investeert de gemeente  
Glabbeek ruim 2 miljoen euro in het vernieuwen van sportinfrastructuur tussen  
2021 en 2030, wat ten goede komt van alle lokale sportverenigingen in onze  
gemeente.  
 
We financieren dit sportinfrastructuurplan met 300.000 euro Vlaamse subsidies,  
155.000 euro renteloze leningen aan sportverenigingen en 1.600.000 euro eigen  
middelen van de gemeente.  
 
Deze legislatuur wordt voor de realisatie van dit meerjarenplan tot eind 2024 een 
bedrag van 787.000 euro voorzien. En op basis van de huidige toestand van de 
gemeentefinanciën garanderen we dat de volgende legislatuur 2025-2030 de 
resterende middelen (813.000 euro) voor de voltooiing van dit meerjarenplan 
beschikbaar zullen zijn. 
 
 
De werkgroep die dit sportinfrastructuurmeerjarenplan heeft opgemaakt was  
samengesteld uit een vertegenwoordiging van het college van burgemeester en  
schepenen, de gemeentelijke sportraad, Gecoro en de gemeentelijke administratie.  
 
Samenstelling werkgroep: 
 
Voorzitter: Burgemeester Peter Reekmans, bevoegd voor financiën 
Leden: 
Schepen Hans Hendrickx, bevoegd voor sport 
Schepen Hilde Holsbeeks, bevoegd voor jeugd en onderwijs 
Gemeenteraadslid Katrien Ceuleers, voorzitter gemeenteraadscommissie Ruimte 
Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen, voorzitter gemeenteraadscommissie Mobiliteit  
Voorzitter Alfons Scheys van de gemeentelijke sportraad 
Voorzitter Luc Lambrechts van de Gecoro  
Algemeen directeur Kristine Wauters 
Sportambtenaar Wouter Heeren  
Diensthoofd Ruimte Dirk Degeest 
 
  

Glabbeek, 8 februari 2021   

Peter Reekmans, burgemeester  

Dit sportinfrastructuurplan werd unaniem goedgekeurd door de raad van bestuur en de algemene 
vergadering van de gemeentelijke sportraad op dinsdag 9 februari 2021. 

  


