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Beste inwoners,

Na de verkiezingen van 14 oktober 2012 sloten de Dorpspartij en sp.a een akkoord om 
Glabbeek samen te besturen tijdens de komende legislatuur van 2013 tot en met 2018. 
Met deze overeenkomst engageren beide partijen zich er toe om de komende jaren in 
onze gemeente daadwerkelijk een aantal dingen te vernieuwen en te verbeteren, naast 
uiteraard de bestaande goede punten te koesteren. Een transparante bestuursstijl is één 
van onze belangrijkste prioriteiten. Daarom maken wij ons bestuursakkoord ook openbaar. 
We zetten het op papier en bezorgen het in elke Glabbeekse brievenbus.
 
Vanzelfsprekend zijn we voor een aantal intenties en plannen ook afhankelijk van hogere 
overheden. Vandaag evoluties op (inter-)nationaal vlak voorspellen is onmogelijk. Niemand 
kan dan ook garanderen dat elk idee in onze overeenkomst op elk aspect integraal 
gerealiseerd zal worden. Maar toch zetten we onze bedoelingen hier nu volledig op een 
rij, open en eerlijk. Want één zekerheid is er wel: deze bestuursploeg zal de komende jaren 
alles op alles zetten om het volledige bestuursakkoord in concrete daden om te zetten! 

Tijdens het eerste jaar burgemeesterschap van Jos Vicca zal vooral gewerkt worden 
om enkele lopende dossiers die nog niet gerealiseerd werden opnieuw in beweging te 
brengen. Bij de burgemeesterswissel na één jaar zal er onder leiding van burgemeester 
Peter Reekmans vijf jaar ingezet worden op de realisatie van de nieuwe projecten.

Namens sp.a Glabbeek,                                              Namens de Dorpspartij,
  

Jos Vicca                                                                             Peter Reekmans
Burgemeester                                                    Burgemeester (vanaf 2014)
         Volksvertegenwoordiger

Voorwoord



4 5

Openbare werken

De komende jaren zullen de Dorpspartij en sp.a het grootste 
gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente 
bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of 
elk fietspad in de gemeente binnen één termijn van 6 jaar grondig 
opknappen. Daarom zullen de Dorpspartij en sp.a voor 
openbare werken een wegeninfrastructuurplan 2013-2030 
opstellen in het eerste jaar van de legislatuur. Door deze 
inventaris van alle straten zullen we in staat zijn om een duidelijke 
langetermijnvisie te ontwikkelen. Met de hulp van gemeentelijke en 

externe experts zullen we het wegenherstelplan opstellen.

De reeds samen met Riobra geplande werken in het centrum van 
Attenrode, centrum van Kapellen en centrum van Bunsbeek zullen 
nog grondige aanpassingen ondergaan alvorens ze uitgevoerd 
worden.

Ook communicatie bij wegenwerken is voor de Dorpspartij en 
sp.a zeer belangrijk. Bij wegenwerken zullen de bewoners ruim op 
voorhand schriftelijk verwittigd worden over de werken en over hoe 
lang ze zullen duren. Ook zullen er bij grote wegenwerken regelmatig 
briefings gebeuren t.a.v. de bewoners i.v.m. de vorderingen van de 
werken.

Het gebeurt vandaag nog veel te vaak dat nutsmaatschappijen 
kort na elkaar de weginfrastructuur open- en dichtgooien 
voor werkzaamheden. De Dorpspartij en sp.a zullen een 
gemeentelijk reglement opmaken dat werken aan 
nutsvoorzieningen beter coördineert. Dit reglement zal ook 
afdwingen dat aannemers die werken aan nutsvoorzieningen 
uitvoeren, nadien zowel op publieke als private eigendommen alles 
terug onberispelijk moeten herstellen.

Op het gemeentehuis komt er een loket voor (kleine) 
meldingen van noodzakelijke herstellingen. Deze zullen op 
zeer korte termijn opgevolgd worden en de meldende inwoner zal 
op de hoogte gehouden worden van het verloop en de oplossing 
ervan. De schepenen van de Dorpspartij en sp.a zullen tijdens de  
openingsuren van het gemeentehuis zelf aanwezig zijn om dit nieuwe 
dienstbetoon via het meldpunt, aan de inwoners aan te bieden.

Deze proefopstellingen hebben enkel nut bij druk verkeer

Mobiliteit en verkeersveiligheid
Voor de Dorpspartij en sp.a is verkeersveiligheid aan 
alle Glabbeekse scholen en in de dorpskernen van alle 
deelgemeenten een absolute prioriteit. De huidige proef-
opstellingen (wegversmallingen) op meerdere plaatsen in de 
gemeente zullen opnieuw geëvalueerd worden en i.s.m. de 
verkeersraad zal er naar gepaste en doeltreffende oplossingen 
gezocht worden. Deze versmallingen hebben immers enkel nut bij 
druk verkeer. Bij weinig verkeer haast de ene bestuurder zich voor de 
andere om de versmalling te passeren, wat net gevaarlijkere situaties 
creëert. Concrete alternatieven zoals de herinrichting van kruispunten, 
het afschaffen van de voorrang van rechts, fietssuggestiestroken, 
fietspaden, voetpaden,… zullen bestudeerd worden om de 
verkeersveiligheid te verhogen. De Dorpspartij en sp.a zullen bij 
deze grondige verkeersveiligheidsmaatregelen de inwoners van de 
betrokken straat zelf betrekken bij de besluitvorming. 

De straten die er het ergst aan toe zijn krijgen  
voorrang in het wegeninfrastructuurplan
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De Dorpspartij en sp.a zullen beter overleg plegen met het Vlaams 
Gewest voor de toekomstige werken aan de N29 steenweg Tienen-
Diest, wanneer hier in 2014 het wegdek en de riolering tussen 
Bunsbeek en Glabbeek zullen aangepakt worden. Het gemeente-
bestuur zal meer doorwegen op het ontwerp, de planning 
en de communicatie van deze bovenlokale wegenwerken. Er 
zal nieuw overleg opgestart worden om de veiligheid van de kruis- 
punten met de N29 te verbeteren voor de zwakkere weggebruikers. 
Ook de vraag vanuit de bevolking voor de aanleg van nieuwe 
zebrapaden op bepaalde kruispunten langs de N29 zal eveneens op 
de agenda geplaatst worden.

De Dorpspartij en sp.a zullen meer een beroep doen op 
het ‘fietsfonds’ dat voorziet in 80% subsidies (40% via het  
Gewest en 40% via de provincie) voor het vernieuwen of 
aanleggen van bovenlokale fietspaden. De inventaris van het  
wegeninfrastructuurplan zal als basis dienen om te bepalen in welke 
straten er fietspaden zullen vernieuwd worden of waar we nieuwe 
fietspaden zullen aanleggen. We zullen ook concreet werk maken 
van de aanleg van fietssuggestiestroken, wat zal leiden tot veiliger 
fietsen in onze gemeente. Ook voor recreatieve fietspaden kunnen er 
tot 40% subsidies via de provincie Vlaams-Brabant bekomen worden.

De Dorpspartij en sp.a zullen de verkeersveiligheid aan alle 
scholen verhogen. De Provincie Vlaams-Brabant subsidieert sinds 
geruime tijd projecten ter ondersteuning van infrastructurele 
ingrepen aan de schoolomgeving en schoolroutes. Hiermee wil 
de provincie de veiligheid van de schoolomgeving en duurzame 
woonschool verplaatsingen verbeteren. De provincie subsidieert 
maar liefst 80% van de kostprijs voor dit soort ingrepen, met een 
maximum van 50.000 euro per schoolomgeving. De Dorpspartij 
en sp.a willen effectief gebruik gaan maken van deze belangrijke 
subsidiemogelijkheden om de verkeersveiligheid rond alle scholen te 
verbeteren. Om hier aanspraak op te maken is de enige voorwaarde 
dat gemeente, school en provincie samen een begeleidingstraject 
doorlopen dat resulteert in een gedetailleerde knelpuntenanalyse 
en een integraal maatregelenpakket. Concreet betekent dit: de 
plaatsing van verkeerstekens of verkeersborden, de aanleg van 
een rijbaanversmalling of asverschuiving en de aanleg van een 
Kiss & Ride-zone. Al deze maatregelen komen in aanmerking voor 
subsidiëring. Vooral het creëren van goed aangeduide Kiss & Ride-
zones, die geschilderd worden op het wegdek, verhogen effectief de 
veiligheid bij het begin en het einde van de schooldag. Een Kiss & 
Ride-zone is vooral een oplossing voor de vaak voorkomende 
mobiliteitsproblemen aan de schoolpoort. Bedoeling van zo’n 
geschilderd vak op het wegdek is dat een leerkracht, bijgestaan door 

School WeverSchool Kapellen School Bunsbeek

Bij de heraanleg van de N29 zal er meer aandacht komen voor de zwakkere weggebruikers
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3 leerlingen van het 6de leerjaar (verkeersbrigadiertjes genoemd), 
het portier van een stilstaande wagen openen, de kleuter / leerling 
helpen uitstappen en begeleiden naar de speelplaats. Op die manier 
moeten ouders niet uitstappen en parkeren, kunnen de wagens vlot 
doorrijden en heb je geen verkeersopstoppingen.

De trage wegen in onze gemeente werden door de vzw Trage Wegen 
recent in kaart gebracht. De Dorpspartij en sp.a zullen de komende 
periode in samenwerking met die vzw bekijken welke trage wegen 
het meest bijdragen tot een verhoging van de verkeersveiligheid in 
onze gemeente. Niet alleen nieuwe trage wegen aanleggen, 
maar vooral ook de bestaande degelijk onderhouden, wordt 
een prioriteit van het gemeentebestuur.

Het openbaar vervoer is voor veel mensen een belangrijk vervoermiddel. 
Propere bushokjes die op regelmatige tijdstippen onderhouden 
worden, zijn een minimum voor de Dorpspartij en sp.a. Er zal 
ook regelmatiger en vaker overleg met De Lijn plaatsvinden 
om het aanbod beter af te stemmen op de behoeften van de  
inwoners.

De Dorpspartij en sp.a zullen in meerdere kleinere straten waar 
de bewoners last hebben van sluipverkeer, doordat deze straat 
als snellere weg wordt gebruikt, plaatselijk verkeer invoeren. 
Hierover zijn reeds lange tijd terechte vragen gekomen van o.a. de 
inwoners van de Kapelstraat en de Berkendreef in Bunsbeek.

De Dorpspartij en sp.a zullen ook de verkeersveiligheid 
verhogen met kleine ingrepen zoals het plaatsen van 
noodzakelijke spiegels op bepaalde kruispunten. Nog op teveel 
kruispunten in onze gemeente is de zichtbaarheid onvoldoende. 

Naleven van de verkeersregels dient ook gecontroleerd te worden. 
De Dorpspartij en sp.a willen geen pestcontroles, maar zullen er 
wel op aandringen dat er regelmatiger politiecontroles komen die de 
automobilisten ertoe aanzetten de regels te respecteren, waardoor 
de verkeersveiligheid verhoogt. Tijd, plaats en omstandigheden 
zullen deze politiecontroles bepalen.

De Dorpspartij en sp.a zullen onafhankelijke deskundigen 
aantrekken om de gemeentelijke verkeersraad te versterken.

De Dorpspartij en sp.a zullen meer parkeerplaatsen creëren in 
alle deelgemeenten waar dit mogelijk is. Aan de kerk in Glabbeek 
zullen er opnieuw meer parkeerplaatsen komen en de bestaande 
zullen een grondige opknapbeurt krijgen. Ook aan de kerkomgeving 
in Kapellen en in de centra van Attenrode, Wever en Bunsbeek zullen 
er maximaal nieuwe parkeerplaatsen aangelegd of bestaande 
vernieuwd worden. Naast De Roos en De Bunker zal er een dorpsplein 
met parking worden gerealiseerd op het ogenblik dat de doorsteek 
van de Grotestraat met de nieuwe sociale woonwijk wordt aangelegd.

Op deze locatie naast de Roos zal er een dorpsplein met parkeerplaatsen komen met een doorsteek naar de nieuwe sociale woonwijk.
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Onderhoud - Dorpsverfraaiing

De voorbije jaren werd er te weinig ingezet op onderhoud en ver-
fraaiing van onze gemeente. We zullen elke dag inspanningen doen 
om onze gemeente netter, mooier en aantrekkelijker te maken. De 
Dorpspartij en sp.a zullen dan ook de nodige investeringen 
doen om het onderhoud te verbeteren. Voor de Dorpspartij 
en sp.a moet elke berm regelmatig gemaaid worden, moeten de 
grachten tijdig geruimd zijn en moet de beplanting tijdig vernieuwd 

en onderhouden worden. Met regelmatige frequentie moet onkruid  
gewied worden. Straten, voet-, fiets- en toegangspaden naar 
openbare gebouwen zullen beter onderhouden worden. Onkruid- 
bestrijding met pesticiden wordt stilaan meer en meer verboden. 
Decretaal is bepaald dat uiterlijk op 31 december 2014 alle openbare 
ruimten pesticidenvrij beheerd en onderhouden moeten worden. De 
aankoop van een onkruidbestrijder met stoom is voor het gemeen-
tebestuur een prioriteit in het bestrijden van onkruid op het open-
baar domein. Ook zal de straatveegmachine die de gemeente ruime 
tijd geleden aangekocht heeft en vandaag amper gebruikt wordt, 
maximaal ingezet worden om onze weginfrastructuur proper en net 
te houden.De Dorpspartij en sp.a zullen ook intergemeentelijke 
samenwerking met buurgemeenten, voor de aankoop en het ge-
meenschappelijk gebruik van materiaal en machines, onderzoeken.

Naast een inhaalbeweging m.b.t. het beter onderhouden en vervan-
gen van bestaande groenaanplantingen willen de Dorpspartij en 
sp.a meer onderhoudsvriendelijk groen aanplanten in de gemeente. 
Meer specifiek zal er een “groenplan” opgesteld worden en bij elke 
straatvernieuwing zullen er bomen en beplanting voorzien worden 
langs de wegen die voor een fraaier dorpsbeeld zullen zorgen.

De gemeente onkruidvrij houden wordt een prioriteit

Europa schrijft een gescheiden rioleringsstelsel voor. Dit kost de  
gemeente veel geld maar ook voor de inwoners betekent dit vaak veel 
opbreekwerk aan hun inritten. Ook bleven inwoners te vaak in het 
ongewisse over wanneer de werken voor de gescheiden riolering in 
hun straat zullen doorgaan. De Dorpspartij en sp.a zullen zeer snel 
werk maken van een degelijke planning en informatieverstrek-
king naar haar inwoners toe. Deze planning zal volledig opgenomen 
worden in het wegeninfrastructuurplan voor de komende jaren.

Nog op enkele plaatsen hebben inwoners bij hevige buien serieuze 
wateroverlast. Samen met nutsintercommunale Riobra, die instaat 
voor het beheer, het onderhoud en de verbetering van de riolering, 
zullen deze problemen door de Dorpspartij en sp.a snel aangekaart 
en aangepakt worden.

Buiten de ondertekening van het biodiversiteitcharter in 2008 door 
de gemeente gebeurde er weinig. De Dorpspartij en sp.a zullen 
hierin verder gaan door het opstellen van een actieplan voor het 
behoud van ons landschap en van onze natuur. De hogere overheid 
voorziet ook hier subsidiëring tot 80% voor de ondersteuning 
van het gemeentelijk natuurbeleid. Met deze subsidies wil men  
natuurprojecten in en van gemeenten stimuleren. De projecten 
moeten een duidelijke meerwaarde voor de biodiversiteit kunnen 

aantonen. Deze natuurprojecten moeten meer, betere en herkenbare 
natuur in de gemeente creëren en daarmee de biodiversiteit verhogen. 
Door de ruilverkaveling is het mogelijk geworden om in het Bunsbeeks 
natuurgebied de Velpevallei een natuureducatief pad te creëren. 
De Dorpspartij en sp.a willen dit zo snel mogelijk realiseren door een 
samenwerking tussen gemeente, provincie, het regionaal landschap 
Zuid-Hageland en Natuurpunt. Dit nieuw natuureducatief pad in onze 
prachtige natuur is niet alleen een meerwaarde voor wandelaars 
maar vooral ook voor onze scholen. Voor dergelijk gemeente-
lijk natuurproject kan er mits een grondige dossiervoorbereiding  
beroep gedaan worden op subsidies van maar liefst 70%, waardoor de  
kostprijs voor de gemeente zich beperkt tot 30% van de totale kosten.

De milieuadviesraad zal door de Dorpspartij en sp.a een op-
waardering krijgen. Zij zullen een grotere verantwoordelijkheid  
krijgen dan vandaag het geval was.

De Dorpspartij en sp.a zullen er werk van maken om naast de 
bestaande vuilniszakken ook kleinere vuilniszakken aan de bevolking 
aan te bieden.

Ook de reeds geplande Aquafin-projecten m.b.t. waterzuivering, zul-
len door de Dorpspartij en sp.a verder uitgevoerd worden.

Milieu 
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Energie - Drinkwater

Voor de Dorpspartij en sp.a horen grote windmolens thuis langs 
autosnelwegen, in havens of op industrieterreinen en niet in 
een dorpscentrum van een landelijke gemeente zoals Glabbeek. 
Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen waar ze efficiënt zijn, 
kleine windmolens die geen hinder veroorzaken voor de omgeving of 
een biogasinstallatie, genieten wel onze steun. Ook Glabbeek dient 
immers als lokale gemeente haar bijdrage te leveren in de uitbouw 
van hernieuwbare en duurzame energie.

De Dorpspartij en sp.a willen ook werk maken van energie- 
besparende maatregelen voor alle gemeentelijke gebouwen 
waardoor de gemeentelijke energiefactuur mee naar omlaag gaat. Het 
OCMW zal bovendien initiatieven voor groepsaankopen van energie 

onderzoeken en uitwerken voor alle inwoners van de gemeente.  De 
bewoners ondersteunen bij hun zoektocht naar de goedkoopste 
energieleverancier via de V-test van de VREG, zal door de gemeente  
actief gepromoot worden, want vele inwoners zijn nog niet vertrouwd 
met deze informaticatoepassingen. De inwoners zullen tijdens de  
openingsuren hiervoor op het gemeenthuis terecht kunnen. Veel 
oudere woningen zijn ware energievreters en zorgen voor teveel 
CO2-uitstoot. Isoleren is ook de goedkoopste manier om energie te 
besparen. De Dorpspartij en sp.a zullen inwoners zoveel mogelijk 
motiveren om duurzaam en energiezuinig te (ver)bouwen. De 
energiewinstcalculator van de VREG zal door de gemeente 
maximaal gepromoot worden.

Drinkwater wordt momenteel in deelgemeente Bunsbeek geleverd 
door IWM en in deelgemeenten Glabbeek, Zuurbemde, Kapellen 
en Attenrode-Wever door de VMW. Dit is historisch zo gegroeid. 
Maar meer en meer stellen we vast dat er enorme verschillen zitten 
tussen IWM en de VMW op het vlak van de aansluitingskosten, vaste 
vergoeding en drinkwaterprijs. Ook kwaliteit en de waterhardheid 
verschilt tussen beide. De Dorpspartij en sp.a gaan grondig 
onderzoeken welke drinkwaterleverancier onze inwoners 
de beste prijs en meest kwaliteitsvol onthard drinkwater 
(waardoor minder kalkaanslag ontstaat) kan aanbieden.

Begraafplaatsen

Op de gemeentelijke begraafplaatsen rusten onze gestorven 
dierbaren. Propere, goed toegankelijke en degelijk onderhouden 
begraafplaatsen zonder onkruid of distels zijn voor de Dorpspartij 
en sp.a een vorm van respect. Strooiweiden moeten er onberispelijk 
uitzien en bijgevolg ook met veel respect onderhouden worden. 
Een verantwoordelijke werkman zal regelmatig controle uitoefenen 
op onze begraafplaatsen. De Dorpspartij en sp.a zullen op zeer 
korte termijn een gemeentelijk begraafplaatsenreglement 

opmaken. Graven van alle oud-strijders uit WO I en WO II zullen een 
eeuwige bescherming krijgen op al onze begraafplaatsen.

De Dorpspartij en sp.a zullen de begraafplaatsen in alle 
deelgemeenten ook een grondige opknapbeurt geven. 
Ook zullen de bestaande parkings aan de begraafplaatsen, waar 
nodig, vernieuwd en uitgebreid worden met vooral aandacht voor 
parkeerplaatsen voor onze minder mobiele inwoners.
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Ruimtelijke ordening - Wonen

De Dorpspartij en sp.a zullen bij het begin van de legislatuur 
nieuwe accenten leggen in de ruimtelijke ordening van onze 
gemeente en een visie ontwikkelen voor de komende 20 jaar. 
Hoe zien we de dorpskernen, een nieuw commercieel centrum, een 
ambachtelijke zone, dringende sociale woningbouw, huisvestiging 
voor senioren, … in het toekomstig beeld van onze gemeente. 
In enkele gevallen zou dit een aanpassing van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan tot gevolg kunnen hebben.

Om projecten te realiseren, zoals het commercieel centrum De 
Melkroos, zullen de Dorpspartij en sp.a niet kiezen voor onteigening 
van mensen. Er zijn voldoende geïnteresseerde privé-investeerders 
die deze commerciële site langs de Grotestraat willen ontwikkelen. 
Een loskoppeling van de sociale woonwijk en het commercieel 
centrum is absoluut noodzakelijk om van beide projecten 
snel werk te kunnen maken. De taak van het gemeentebestuur 
moet een coördinerende en ondersteunende rol zijn, absoluut geen 
ontwikkelende rol. Voor de bouw van de sociale woningen zal er een 

doorsteek (nieuwe straat) komen die de Grotestraat met de nieuwe 
woonwijk zal verbinden. Deze komt er in de weide naast De Roos. De 
rest van deze weide zal gebruikt worden voor de aanleg van een plein 
met parkeergelegenheid.

De realisatie van het lokaal bedrijventerrein en de 
uitbreiding van de fruitveiling worden voor de Dorpspartij 
en sp.a één dossier. De gemeente zal ook in dit dossier zeer snel 
stappen voorwaarts zetten zodat de KMO-zone op zeer korte termijn 
gerealiseerd zal worden.

De Dorpspartij en sp.a zullen de mogelijkheden onderzoeken 
voor meer landelijke appartementenbouw aangepast aan 
de omgeving in alle deelgemeenten. Vandaag mogen die enkel 
gebouwd worden in het centrum van de gemeente. De Dorpspartij 
en sp.a willen dit uitbreiden naar meerdere locaties in woongebied 
en langs de steenweg N29, om zo wonen in Glabbeek betaalbaar te 
houden voor iedereen. Er zijn genoeg jongeren die graag in Glabbeek 

Er zal snel werk gemaakt worden  van een vernieuwd commercieel centrum
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zouden willen blijven wonen, indien er voldoende betaalbare 
wooneenheden ter beschikking zijn.

De Dorpspartij en sp.a zullen een overleg met de hogere overheid 
opstarten om een herbestemming van het militair domein te 
Attenrode tot 40 betaalbare bouwgronden te onderzoeken. 
De bedoeling is om dit terrein van 3,64 hectare effectief een nieuwe 
bestemming te geven, meer bepaald er een nieuwe woonwijk creëren 
met betaalbare bouwkavels. Dit dossier zal degelijk onderbouwd en 
verdedigd worden bij de Vlaamse overheid. Het doel is een nieuwe 
woonwijk die niet alleen mooi landelijk gelegen is, maar vooral 
zorgt voor betaalbare bouwkavels zodat (jonge) mensen in het dorp 
kunnen blijven wonen.

Voor sociale huisvesting heeft de gemeente een samenwerkings-
verband met de maatschappij ‘Sociaal Wonen arrondissement  
Leuven’ (SWaL), voor de ontwikkeling van een woonproject op de 
grond achter het gemeentehuis en GC De Roos. Het gaat om een mix 
van huur- en koopwoningen. Glabbeek is immers één van de drie 

laatste gemeenten in gans Vlaanderen die nog geen enkele sociale 
woning op haar grondgebied heeft. 

Per gemeente werd decretaal een sociaal objectief vastgelegd dat 
het aantal te realiseren sociale woningen voor de periode 2009-2020 
aangeeft. Het sociaal objectief bestaat uit sociale huurwoningen, 
sociale koopwoningen en sociale kavels. Die drie categorieën samen 
vormen het sociaal objectief. De Dorpspartij en sp.a kiezen in deze 
resoluut voor 2/3 huurwoningen en slechts 1/3 koopwoningen. De 
Dorpspartij en sp.a zullen om geen tijd te verliezen, de huidige 
plannen m.b.t. de locatie achter het gemeentehuis van de nu 
61 geplande sociale woningen verder uitvoeren. Er is namelijk 
reeds kostbare tijd verloren gegaan en Glabbeek moet sowieso tegen 
2020, vanwege de hogere overheid, 50 woningen gebouwd hebben. 
In overleg met SWAL en Hartje Hageland zal het reeds goedgekeurde 
toewijzingsreglement voor de sociale woningen herbekeken worden. 
Startende jongeren en senioren die in Glabbeek wonen of gewoond 
hebben, willen we absolute voorrang bij toewijzing geven.

Op deze locatie achter het gemeentehuis komt de nieuwe sociale woonwijk

Dierenwelzijn
Meer en meer mensen klagen over een toenemend aantal zwerfkatten 
in de gemeente. Niet toevallig zijn Glabbeek en Hoegaarden de enige 
twee gemeenten in Vlaams-Brabant die nog geen actieplan hebben 
voor deze problematiek. De Dorpspartij en sp.a zullen concrete 

oplossingen uitwerken waardoor dit zwerfkattenprobleem snel 
zal verdwijnen. De meerderheidspartijen zullen ook het charter van 
diervriendelijke gemeente ondertekenen en blijvend ondersteunen.
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Erfgoed

Op deze locatie achter het gemeentehuis komt de nieuwe sociale woonwijk

een langetermijnvisie op de toekomst  van de parochiekerken van de 
gemeente uit te werken. Dit wordt gekoppeld aan de voorbereiding 
van de nieuwe meerjarenplannen van de kerkfabrieken die moeten 
ingaan vanaf 2014 tot 2019.

In samenwerking met de heemkundige kring zal er op 18 augustus 
2014, na 100 jaar een feestelijke herdenking komen van 
de veldslag in Bunsbeek en Houtem tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Het oprichten van een herdenkingsmonument 
en een educatieve wandelroute langs het voormalig slagveld zijn 
hier concrete opties die de Dorpspartij en sp.a willen realiseren. 
Glabbeek miste hier echter de boot door geen projectsubsidies voor 
deze herdenking uit het hiervoor voorziene impulsprogramma van de 
Vlaamse Overheid aan te vragen. Het gemeentebestuur zal daarom 
trachten om alsnog via een andere weg, namelijk via Hageland+ 
subsidies voor dit project te bekomen.

De Dorpspartij en sp.a willen maximaal subsidies van de hogere 
overheid aantrekken voor het onderhoud van niet-beschermde, 
waardevolle gebouwen. Deze premies worden toegekend voor 
onderhoudswerken aan monumentale gebouwen en klein historisch 
erfgoed gelegen in Vlaams-Brabant die niet als monument 
beschermd zijn. Het betreft gebouwen die van algemeen belang zijn 
wegens hun artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, 
industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde of die 
als beeldbepalend gebouw erkend zijn in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht.Tot op vandaag was er geen schepen die zich hiermee bezig hield. 

Voor de Dorpspartij en sp.a is het in standhouden van onze 
geschiedenis belangrijk en zal er een schepen de bevoegdheid 
over erfgoed krijgen. Scholen dienen de dorpsgeschiedenis nog meer 
in de lessen in te passen.

De heemkundige kring maximaal ondersteunen is voor de 
Dorpspartij en sp.a belangrijk. Het ter beschikking stellen van 
een lokaal voor het onderbrengen van hun archief is hierin al een 
belangrijke volgende stap.

In Glabbeek zijn er maar liefst 6 kerken en meerdere kapelletjes. De 
gemeente voorziet jaarlijks een belangrijke en noodzakelijke toelage 
voor het onderhoud van deze kerkgebouwen die de Dorpspartij 
en sp.a zeker zullen behouden. Het geld wordt gebruikt voor de 
onderhoudswerken aan deze kerkgebouwen en het tussenkomen 
in de (exploitatie)tekorten van de kerkraden. Zowel de gelovige als 
de niet-gelovige belastingbetaler heeft er alle belang bij dat deze 
uitgaven optimaal besteed worden. In het Vlaams Parlement is er een 
grondig debat gelanceerd over de toekomst van de parochiekerken. 
Ook in Glabbeek zal dit onderwerp de komende jaren aan de orde zijn. 
Alle gemeentebesturen, alle kerkfabrieken en centrale kerkbesturen 
werden door de Vlaamse regering uitgenodigd om op lokaal niveau 

Ook de pastorij in Bunsbeek en de parking ervoor  
zal een grondige opknapbeurt krijgen



1. Greta Duchenne (sp.a) - OCMW-Raadslid

2. Johnny Reweghs (sp.a) - OCMW-Voorzitter en Schepen

3. Matthias Mertens (Dorpspartij) - Schepen

4. Jos Vicca (sp.a) - Burgemeester 

5. Peter Reekmans (Dorpspartij) - Voorzitter Gemeenteraad 
en 1ste Schepen (Burgemeester vanaf 2014) 



1. Greta Duchenne (sp.a) - OCMW-Raadslid

2. Johnny Reweghs (sp.a) - OCMW-Voorzitter en Schepen

3. Matthias Mertens (Dorpspartij) - Schepen

4. Jos Vicca (sp.a) - Burgemeester 

5. Peter Reekmans (Dorpspartij) - Voorzitter Gemeenteraad 
en 1ste Schepen (Burgemeester vanaf 2014) 

6. Hilde Holsbeeks (Onafhankelijke) - Schepen

7. Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) - Schepen

8. Yvette Sterkendries (Dorpspartij) - OCMW -en Gemeenteraadslid

9. Michel Willems (Dorpspartij) - OCMW-Raadslid

10. Dave Debecker (sp.a) - Gemeenteraadslid 
(1ste Schepen vanaf 2014)

11. Hans Hendrickx (Dorpspartij) - Gemeenteraadslid

12.Simon Vandermeulen (Dorpspartij) - Gemeenteraadslid

13. Omer Swinnen (Dorpspartij) - OCMW-raadslid



14 15

Cultuur - Bibliotheek - Verenigingsleven
De Dorpspartij en sp.a willen in samenwerking met de kerkbesturen 
in één of meerdere kerken ook kunst en cultuur tentoonstellen. 
Een mooiere locatie kunnen (Glabbeekse) kunstenaars zich niet 
inbeelden om hun kunst aan het grote publiek te tonen. Ook 
het gemeentehuis dient continu gebruikt te kunnen worden als 
kunsttentoonstellingsruimte.

In de Cultuurzaal De Roos zal de wenselijkheid van een keuken 
onderzocht worden.

De gemeentelijke openbare bibliotheek is een hefboom en 
instrument voor de ontwikkeling van een kwalitatief en duurzaam 
lokaal cultuur- en bibliotheekbeleid.

De Dorpspartij en sp.a zullen blijven investeren in de 
gemeentelijke bibliotheek en inzetten op de laagdrempeligheid 
van de bibliotheekwerking met bijzondere aandacht voor het bereiken 
van kansengroepen. De Dorpspartij en sp.a zetten daarom in op een 
aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit 
en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en 
sociaaleconomisch gebied. Hierbij zal bijzondere aandacht uitgaan 
naar: (1) Inspelen op nieuwe maatschappelijke uitdagingen en 
trends zoals de digitalisering van de samenleving via initiatielessen 
voor computer, internet en tablets. (2) Gemeenschapsvorming 
en (3) de dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk maken.  
(4) Cultuureducatie en leesmotivatie. (5) Samenwerking met 
onderwijsinstellingen. (6) Het bereiken van kansengroepen en 
een aangepaste dienstverlening voor deze moeilijk bereikbare 
doelgroepen.

Maar door het digitaliseren komen er ook minder bezoekers 
naar de gemeentelijke bibliotheek. Om ‘het boek’ te promoten 
willen de Dorpspartij en sp.a de bibliotheek ook meer als een 
ontmoetingsplaats laten fungeren tussen schrijvers en lezers via het 
organiseren van boekvoorstellingen, lezingen,… in een omgeving 
vol boeken. Niet alleen schrijvers van romans en thrillers maar in het 
bijzonder schrijvers van kinder- en jeugdboeken zullen zeker aan 
bod komen. Het is ten slotte de jeugd van vandaag die de lezende 
toekomst vormt voor de schrijvers. 

We hebben een zeer actief verenigingsleven dat ons dorp levendig 
houdt. Voor de Dorpspartij en sp.a is ondersteuning van deze 
verenigingen dan ook cruciaal.

Het gemeentelijke publiciteitsbord aan de sporthal langs de 
Steenweg te Glabbeek is vandaag onvoldoende in gebruik doordat 
de verenigingen zelf de activiteitenborden moeten aanmaken en 

aanleveren aan de gemeente. De Dorpspartij en sp.a willen, aan 
elke Glabbeekse vereniging, deze vanuit het gemeentebestuur 
kosteloos aanbieden, om zo reclame te kunnen maken voor hun 
activiteiten. Zo heeft men niet langer een half leeg activiteitenbord 
maar worden de vele activiteiten beter gepromoot. Ook in de 
andere deelgemeenten zullen er op de toegangswegen dergelijke 
activiteitenborden geplaatst worden.

De activiteitenkalender op de gemeentelijke website, willen de 
Dorpspartij en sp.a eveneens gebruiksvriendelijker maken zodat de 
verenigingen maximaal en op een eenvoudige en snelle manier hun 
activiteiten bekend kunnen maken.

De Dorpspartij en sp.a zullen ook snel werk maken van de aankoop 
van een nieuwe schoolbus. Het gebruik van deze gemeentelijke bus 
zal ook aangeboden worden aan verenigingen uit onze gemeente 
door middel van een duidelijk gebruiksreglement .
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Sport
De Dorpspartij en sp.a zullen initiatieven nemen waarbij we 
activiteiten organiseren die nieuwe leden richting onze sportclubs 
brengen, alsook sporters motiveren om nieuwe sportclubs in de 
gemeente op te richten (vooral voor jeugd).

Sportkampen voor jongeren zullen uitgebreid worden en kunnen 
vooral gebruikt worden als wegwijzer naar onze sportclubs die we bij 
de organisatie ervan zullen betrekken. Ook voor de jaarlijkse sportdag 
in de scholen pleiten de Dorpspartij en sp.a via initiatielessen, voor 
een samenwerking met de gemeentelijke sportclubs.

De Dorpspartij en sp.a willen de bestaande infrastructuur nog 
beter gebruiken en er zal een beter onderhoud van de Fit-o-
meter gebeuren. Een verlenging van de Fit-o-meter, die nu 
een loopparcours heeft van 750m, zal onderzocht worden. De 
Dorpspartij en sp.a zullen ook een uitbreiding van de sporthal 
met een polyvalente hal onderzoeken waar bijv. dansen, zumba, 
taikwondo, jiu-jitsu, judo,… kunnen doorgaan.

Ook aan de vele wielerclubs die in onze gemeente actief zijn, willen 
de Dorpspartij en sp.a voldoende aandacht schenken door in te 
zetten op betere fietspaden en fietssuggestiestroken (zie ook rubriek 
mobiliteit).

De Dorpspartij en sp.a zullen de sportorganisaties in de gemeente 
beter ondersteunen o.a. door net zoals in andere gemeenten de 
sportraad opnieuw een eigen werkbudget te geven.

De Dorpspartij en sp.a zullen een jaarlijkse gemeentelijke 
sportdag organiseren voor alle inwoners. Mensen samenbrengen 
en sport in verenigingsverband stimuleren, dat is het doel!

Ook ruiters zullen speciale aandacht krijgen in het dossier van de 
trage wegen.

De Dorpspartij en sp.a zullen ook werk maken van de regularisatie 
van de sportterreinen die zonevreemd gelegen zijn in de 
gemeente om hen hierdoor bestaanszekerheid te garanderen.

Toerisme

De Dorpspartij en sp.a willen in samenwerking met de Belgische 
fruitveiling de realisatie onderzoeken van een Fruitmuseum/
Fruitbelevingscentrum in Glabbeek. Uiteindelijk vormen we het 
kloppend hart van de fruitstreek en hangt hier een lange geschiedenis 
aan vast. Dit initiatief zou een enorme toeristische troef voor onze 
gemeente zijn. Hierdoor zullen de Hagelandse toeristische troeven 
die onze gemeente biedt aan fietsers en wandelaars, nog meer 
in de verf gezet worden. Met vertrek en aankomst aan dit nieuwe 
fruitmuseum kan er perfect een nieuwe fiets- en wandelroute 
uitgestippeld worden die de vele fruitbedrijven die ons dorp rijk is, 
aandoet.

Het fietsroutenetwerk in onze gemeente sluit niet overal aan op 
de omliggende gemeenten. De ontbrekende schakels juist doen 

aansluiten is belangrijk zodat vooral fietsers ons dorp komen 
ontdekken en het niet langer links laten liggen.

De Dorpspartij en sp.a willen lokale winkels en horeca meer 
betrekken bij de promotie van onze gemeente bij toeristische 
initiatieven en projecten.

De Dorpspartij en sp.a zullen het aanbod van de gemeentelijke 
themawandelingen, gelet op hun succes, nog verder uitbreiden en 
blijven stimuleren.
 
Ook het te realiseren natuureducatief pad en het educatief wandelpad 
langs de slagveldlinie uit WO I in deelgemeente Bunsbeek zullen 
toeristisch gepromoot worden.
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Gemeentelijk Patrimonium
Zowel de gemeentelijke sporthal als GC De Roos waren zware maar 
juiste investeringen voor de gemeente waar we als kleine gemeente 
fier op mogen zijn. Voor de Dorpspartij en sp.a zijn zowel de 
opfrissing van de sporthal als van De Roos, een dringende noodzaak, 
omdat hierdoor de verhuur en het gebruik ervan flink kunnen stijgen. 
Ook De Mispel kan een opknapbeurt gebruiken zodat deze zaal  
eveneens vaker gebruikt zal worden.

De buitenomgeving van de Buitenschoolse kinderopvang en jeugdhuis 
De Kloemp zijn dringend toe aan een grondige onderhoudsbeurt. 
Voor de heraanleg van dit plein heeft het gemeentebestuur eind 
januari reeds een subsidiedossier ingediend bij Leader Hageland+.
De doelstelling van deze Europese, Vlaamse en Vlaams-Brabantse 
financiering is het verbeteren van de leefkwaliteit op het platteland. 
Meer bepaald voor dorpskernvernieuwing in het gebied Hageland+ 
komen we in aanmerking voor maar liefst 60% subsidies van de 
projectkosten.  De vernieuwing en de herinrichting van het plein voor 
de buitenschoolse kinderopvang en jeugdhuis De Kloemp maakt een 
grote kans om als project gesubsidieerd te geraken.

De huurprijs van de gemeentelijke evenementenhal zal omlaag gaan 
zodat deze eindelijk vaker zal gebruikt worden. Vandaag wordt deze 
hal immers amper verhuurd. De hoge huurprijs speelt hierin een 
belangrijke rol. Een betere verhuurprijs zal niet alleen de verhuur 
doen stijgen maar brengt ook een stijging van het aanbod van de  

activiteiten in onze gemeente met zich mee. Ook de nodige isolatie 
en basisverfraaiing van deze loods zijn noodzakelijk.

Op korte termijn is er ook een inhaalbeweging nodig voor het  
gemeentelijk patrimonium om daarna over te schakelen naar een 
jaarlijks instandhoudingsbudget. O.a. het dak van de lokalen 
in Kapellen waar de hondenschool in gehuisvest is, heeft nood aan  
dringende herstellingen. Ook de ondersteuning van niet-
gemeentelijke zalen is voor de Dorpspartij en sp.a bespreekbaar.

Een herbestemming van de leegstaande lokalen in de oud-
gemeentehuizen te Bunsbeek en Attenrode-Wever zal onderzocht 
worden. Ook zal er een andere bestemming komen voor de  huidige 
garages naast jeugdhuis De Bunker, zodat deze op termijn een andere 
invulling met  meer functionaliteit krijgen. Voor het gemeentelijk 
domein in de Steenbergestraat zal er een masterplan met een 
meerjarenvisie opgesteld worden.

De Dorpspartij en sp.a zullen ook op korte termijn onderzoeken of 
de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf een meerwaarde 
kan betekenen voor onze gemeente. De voordelen van zo’n autonoom 
gemeentebedrijf zijn dat bij bouw of verbouwingswerken de BTW 
door de gemeente kan gerecupereerd worden. De vzw Sporthal en 
de vzw De Roos zouden zo kunnen opgaan in dit nieuw autonoom 
gemeentebedrijf. Ook een groot stuk van ons patrimonium zou hierin 
ondergebracht kunnen worden.

De garages naast jeugdhuis de Bunker zullen een meer functionele bestemming krijgen
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Onderwijs

Kinderopvang

Voor de Dorpspartij en sp.a is de planning voor de realisatie van 
fase 2 van de nieuwbouw van de gemeentelijke school aan de Dries 
te Glabbeek prioritair. Wil dat zeggen dat we direct willen beginnen 
te bouwen? Neen, want we staan vandaag ver gerangschikt op de 
prioriteitenlijst van de Vlaamse overheid en we zullen er de eerste 
jaren het geld niet voor hebben. Wij krijgen dan wel 70% subsidies 
maar het gedeelte (30%) dat de gemeente zelf dient op te leggen, 
loopt al gauw op tot 1.000.000 euro. Wat we wel snel zullen 
doen, is samen met de Vlaamse overheid een datum bepalen 
wanneer we fase 2 willen en kunnen realiseren.

Glabbeek heeft in zijn meerdere deelgemeenten een ruime keuze aan 
scholen wat een goede zaak is. Iedere school heeft haar eigenheid 
en aanbod waardoor de ouders een keuze kunnen maken op basis 
van gevoel, aanbeveling of locatie. Dit voortreffelijk aanbod van 
scholen, ieder met hun uitstekend onderwijskorps, maakt deel uit 
van verschillende onderwijsnetten. Voor de Dorpspartij en sp.a is 
een goede relatie tussen school en ouderraad onontbeerlijk evenals 
een goede relatie tussen schooldirectie en-personeel, ouders en 
gemeente. Hiervoor wordt de schepen van onderwijs een belangrijk 
aanspreekpunt. Als de gemeente en alle scholen goed samenwerken, 
plukken onze kinderen er immers de vruchten van. Ook de 
verkeersveiligheid aan de scholen is zeer belangrijk die we o.a. met 

Buitenschoolse kinderopvang

De Dorpspartij en sp.a zullen dringende en noodzakelijke werken 
uitvoeren aan de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang 
aan de Schoolstraat te Bunsbeek. Door deze werken zal de kwaliteit 
van de opvang nog verbeteren. Het succes van onze buitenschoolse 
kinderopvang loopt immers parallel met het succes van onze 
Glabbeekse scholen die de voorbije jaren écht gegroeid zijn door 
hun kwaliteit en goede reputatie. De opvangcapaciteit van de 
Buitenschoolse kinderopvang in Bunsbeek zit vandaag op het 
maximum. Een toekomstplan dringt zich hier dan ook op.

Kiss & Ride zones veiliger willen maken (zie hoofdstuk mobiliteit en 
verkeersveiligheid).

Waken over de veiligheid van de kinderen is niet alleen belangrijk aan 
de schoolpoort, ook bij het vervoer van leerlingen met de schoolbus is 
veiligheid belangrijk. De Dorpspartij en sp.a zullen daarom zeer 
snel de oude schoolbus zonder gordels vervangen door een 
nieuwe schoolbus met standaard gordels.

De Dorpspartij en sp.a zullen de mogelijkheden tot samenwerking 
onderzoeken van de vzw GMTA (Gemeentelijk Muziek en Theater 
Atelier) met vergelijkbare initiatieven in de buurgemeenten.

Onthaalouders en kinderopvang

De Dorpspartij en sp.a willen een jaarlijks budget voorzien om de 
onthaalouders en kinderopvang die actief zijn in de gemeente met 
een extraatje te ondersteunen. Zij zijn echt nodig in onze gemeente. 
Dat weet elk jong werkend Glabbeeks gezin maar al te goed. Hun 
werk voor de Glabbeekse gemeenschap is lovenswaardig.
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Jeugd

Gezinnen

De Dorpspartij en sp.a willen per deelgemeente één verzamelplaats 
voor jong en oud realiseren met zitbanken en een speelpleintje voor 
de allerkleinsten. De provincie Vlaams-Brabant biedt gemeenten 
voor zulke projecten een investeringssubsidie tot 20.000 euro aan 
voor de jeugdvriendelijke inrichting van de openbare ruimte.

Speelstraten moeten, waar dit mogelijk is, georganiseerd kunnen 
worden tijdens de vakantieperiodes. Een gemeentelijk reglement zal 
hiervoor de voorwaarden bepalen.

Het terrein voor het jeugdhuis De Kloemp ligt er al jaren slecht 
onderhouden bij. Een grondige renovatie aan de buitenomgeving 
van jeugdhuis De Kloemp is voor de Dorpspartij en sp.a dan ook 
prioritair. Hiervoor zullen subsidies aangevraagd worden. (zie ook 
rubriek patrimonium)

De Dorpspartij en sp.a willen in samenwerking met de jeugdraad 
een (digitale) ideeënbus plaatsen voor kinderen en jeugd. 
Hen laten meedenken over hoe we Glabbeek kunnen verbeteren naar 
de jeugd toe en hen ook laten meewerken aan de realisatie ervan, 
vinden we zeer belangrijk.

Voor de Dorpspartij en sp.a is de jeugd onze toekomst ! Daarom 
zullen wij naar het voorbeeld van verschillende andere gemeenten 
van start gaan met een kindergemeenteraad. De leerlingen 
van het 4de, 5de en 6de leerjaar van alle scholen in Glabbeek kunnen 

De veel en vooral ook nieuwe jonge Glabbeekse gezinnen staan 
centraal voor de Dorpspartij en sp.a want zij maken ons dorp, zij 
zijn de toekomst van ons dorp! Het zijn die gezinnen die vooral de 
noden van een dorp op lange termijn mee kunnen vormgeven. Ons 
dorp is en blijft een aantrekkelijke gemeente voor jonge gezinnen, 
omdat in een plattelandsdorp zoals het onze, voldoende ruimte 
is voor de kinderen om te spelen en te ravotten. Maar kinderen 

zijn kwetsbaar en daarom moeten we als lokaal bestuur de juiste 
initiatieven nemen op gebied van veiligheid, zowel in het verkeer als 
aan de schoolpoorten,… Kortom, het leven van onze opgroeiende 
toekomst nog veiliger maken. Ook gezinnen en kinderen met minder 
kansen zullen meer ondersteund worden (zie rubriek sociale zaken 
en OCMW).

zich kandidaat stellen voor een “zitje” in deze raad. De leerlingen 
verkiezen dan hun afgevaardigden voor twee jaar. Op die manier 
kunnen de kinderen aangeven wat er onder hen leeft en zo onze 
gemeente een nieuwe dynamiek geven.

De meerdere succesvolle organisaties van onze twee jeugdhuizen en 
de andere jeugdverenigingen zorgen ervoor dat er voor de jeugd veel 
te beleven is in onze gemeente. Voor de Dorpspartij en sp.a is meer 
en regelmatiger overleg van het beleid met de jeugdraad dan ook 
primordiaal.

Ook zal de Grabbelpaswerking uitgebreid worden en zal er meer 
aandacht besteed worden aan het aanbod voor de allerkleinsten.

Feestelijkheden
Trouwen op het gemeentehuis moet voor de Dorpspartij en sp.a 
een écht sprookje worden en niet langer een ambtelijke bedoening 
in een kale raadzaal. Het gemeentebestuur wil dit stijlvol en met 
simpele ingrepen werkelijkheid laten worden: een rode loper van 
buiten tot aan de raadzaal, verse bloemen en smaakvolle versiering 
van de zaal zullen al wonderen doen.

Zilveren, gouden, diamanten en briljanten bruiloften willen de 

Dorpspartij en sp.a niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De 
viering van een Glabbeekse honderdjarige moet een heus dorpsfeest 
worden. Ook vieringen van verenigingen die zich al jaren inzetten in 
ons dorp zijn een reden tot feesten.

De jaarlijkse dag van de vrijwilliger en de dag van de nieuwe inwoners 
zullen ook in de toekomst een belangrijk evenement blijven voor het 
gemeentebestuur.
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Sociale zaken - OCMW

De Dorpspartij en sp.a willen nog meer ondersteuning geven 
aan wie het moeilijk heeft om de weg te vinden in de wirwar 
van de sociale wetgeving (werkloosheid, ziekte, pensioen, 
ontslag, enz.). Dit is een cruciale service die ter beschikking moet zijn 
voor elke inwoner. Schuldhulpverlening zoals budgetbegeleiding, 
budgetbeheer, schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling, 
moeten vermijden dat mensen in deze onzekere economische tijden 
kopje onder gaan. Ook begeleiding bij persoonlijke en familiale 
problemen en juridisch advies moet steeds beschikbaar zijn voor hen 
die het nodig hebben. De sociale dienst van het OCMW moet een 
glazen huis zijn waar iedereen terecht kan die, objectief bekeken, 
echt noden heeft. Het moet een plaats zijn waar er een luisterend oor 
wordt aangeboden én een helpende hand wordt aangereikt.

En natuurlijk moet het OCMW ook letterlijk naar buiten blijven 
treden via de thuiszorgdiensten: gezinszorg, huishoudhulp, minder 
mobielencentrale en warme maaltijden aan huis. Het OCMW 
moet trouwens die thuiszorgdiensten nòg uitdrukkelijker aan elke 
Glabbeekenaar aanbieden, ongeacht het inkomen… Door de 
toenemende vergrijzing wacht hier een grote uitdaging.

Een OCMW heeft geen louter administratieve opdracht, maar een veel 
bredere opdracht, namelijk begeleiding en opvolging van inwoners 
in moeilijkheden. Dit vraagt nog meer veldwerk, veelvuldige 
contacten, huisbezoeken en een vaak intensieve begeleiding. Een 
OCMW is een sociale, publieke onderneming die ook maximaal steun 
via overheden moet bekend maken en aanbieden aan de inwoners 
die hulp kunnen gebruiken.

Jaarlijks krijgt elk OCMW middelen van de CREG uit het energiefonds 
om mensen in moeilijkheden te ondersteunen. Maar als gemeenten 
dit te weinig gebruiken dan zakt de volgende jaren echter de bijdrage 
aan het OCMW. Tussen 2006 en 2011 gebruikte Glabbeek amper 30% 
van deze energiesteun van de CREG. De Dorpspartij en sp.a zullen de 
mogelijkheden van het energiefonds in de toekomst meer promoten 
en gebruiken. Met deze middelen kan men efficiënt energiearmoede 
bestrijden en de schuldenberg via begeleiding afbouwen.

Ook krijgt elk OCMW jaarlijks geld via de hogere overheid voor 
socio-culturele participatie. Dit houdt in dat mensen die moeilijk 
rondkomen met hun inkomen terug meer in het sociale leven 
betrokken worden door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en 
de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. Vooral het 
bestrijden van kinderarmoede gebeurt met deze subsidies. Dit is 
vandaag onvoldoende gekend bij de mensen doordat het te weinig 
wordt gepromoot. Tussen 2008 en 2011 gebruikten we maar 60% 
van de middelen die we ter beschikking kregen. De Dorpspartij en 
sp.a willen deze subsidies van de hogere overheid bekender 
maken door de nodige aanpassingen te doen aan de huidige 
reglementering van het Glabbeekse OCMW, om zo deze 
middelen meer te kunnen uitkeren aan diegenen die het écht nodig 
hebben.

Samenwerken met andere OCMW’s uit de omgeving is essentieel. 
Samen met andere besturen kan Glabbeek deelnemen aan bijv. 
sociale economisch-projecten die anders onbereikbaar blijven. Door 
samenwerkingen af te sluiten kunnen onze inwoners van een meer 
gediversifieerd aanbod gebruik maken.
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Senioren
Een belangrijk pijnpunt in onze gemeente is het ontbreken van 
een seniorendagwerking. De Dorpspartij en sp.a zullen met 
Landelijke Thuiszorg onderzoeken of er ook door hen in Glabbeek een 
collectieve autonome dagopvang kan opgestart worden. Zo’ n project 
bestaat al in meerdere gemeenten en biedt opvang aan een tiental 
hulpbehoevende bejaarden die nog thuis wonen maar nood hebben 
aan sociaal contact of hulp bij dagdagelijkse activiteiten. Verzorgers 
van Landelijke Thuiszorg begeleiden hen hierbij. Ook de provincie 
Vlaams-Brabant geeft tot 40.000 euro projectsubsidies voor zulke 
nieuwe, kleinschalige, buurtgerichte dagopvanginitiatieven.

Vrijwilligers van de gepensioneerdenbonden, senioren-
verenigingen en ziekenzorg nog meer betrekken en vooral 
beter ondersteunen door hen meer jaarlijks werkings-
middelen vanuit de gemeente te bezorgen. Door hen beter te 
ondersteunen kunnen zij in bestaande zalen in onze deelgemeenten, 
op regelmatige tijdstippen, seniorenontmoetingsdagen organiseren 
waar elke senior die het wenst zonder veel plichtplegingen terecht 
kan voor een gezellig samenzijn, animatie e.d. De Dorpspartij en 
sp.a willen hier snel werk van maken. In vele gemeenten is een 
dergelijk initiatief al jarenlang ingeburgerd en succesrijk. Een betere 
financiële ondersteuning van seniorenverenigingen kan deze initia-
tieven nog meer mogelijk maken.

Recent werd ook de Vlaamse wetgeving m.b.t. dagverzorgingscentra 
aangepast en werd het mogelijk gemaakt dat er zo’n centra kunnen 

opgericht worden zonder verbonden te zijn aan een woonzorgcen-
trum (rusthuis). De Vlaamse regering heeft een actieplan klaar om op 
termijn een dergelijke bejaardenopvang in dagverzorgingscentra in 
elke gemeente te realiseren. Onze gemeente heeft met de stijgende 
vergrijzing van de bevolking hier ook nood aan. Veel bejaarden zijn 
nog in te goede conditie voor een rusthuis, maar hebben wel (per-
manent of tijdelijk) nood aan deze vorm van dagopvang. Vanaf  
1 januari 2013 voorziet de Vlaamse regering een concrete uitbouw 
ervan in gans Vlaanderen. Ook voor de gemeente is hier een rol 
weggelegd, met name hiervoor een dossier opstarten, zodat ook 
Glabbeek op zeer korte termijn een dagverzorgingscentrum 
op haar grondgebied krijgt.

De mantelzorgpremie van 60 euro bestaat sinds 2010 en beloont 
mensen die willen helpen in de thuiszorg en ziekenbezoek bij mede- 
bewoners. De Dorpspartij en sp.a willen de mantelzorgpremie ver-
hogen en nog meer activeren bij niet-familieleden. Al te vaak wordt 
de inzet van deze mensen voor hun dorpsgenoten onderschat of ver-
geten, laat staan beloond.

Ook voldoende parkeergelegenheid voor senioren is belangrijk. De 
Dorpspartij en sp.a willen meer parkeerplaatsen creëren dichtbij de 
ingang van onze kerken, begraafplaatsen, gemeentelijke gebouwen, 
parochiezalen, dorpscentra,… Deze zijn makkelijk en zonder hoge 
kosten, snel realiseerbaar.

Andersvaliden
De Dorpspartij en sp.a willen in het kader van een lokaal 
sociaal beleid, initiatieven nemen die het dagdagelijks leven van 
andersvaliden in onze gemeente kunnen vergemakkelijken. Vooral 
de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen dient 

nog verbeterd te worden. Naast voldoende parkeerplaatsen voor 
andersvaliden en (minder mobiele) senioren zal er zeker aandacht 
komen voor meer en betere voetpaden in de gemeente. Dit zal onze 
gemeente voor minder mobiele inwoners veel leefbaarder maken.

Sociale tewerkstelling
De Dorpspartij en sp.a willen meer werk maken van sociale 
tewerkstelling. Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap 
(PWA) heeft de bedoeling om langdurige werklozen op een legale 
manier te laten bijklussen. Privépersonen, lokale overheden, 
onderwijsinstellingen, land- en tuinbouwbedrijven en vzw’s 
kunnen een beroep doen op een PWA-werknemer, bijvoorbeeld 
voor kinder- of ouderenzorg en voor herstellings- of 
onderhoudswerkjes. In Glabbeek daalt het aantal werkzoekenden 
die ingeschreven zijn bij het PWA spijtig genoeg jaar na jaar : 22 
(2006), 9 (2009) en 10 (2011). Eind 2011 waren er nog slechts 3 
mensen van binnen de gemeente actief aan het werk binnen het PWA. 
Nochtans, van 2008 tot 2012 steeg de werkloosheid in Glabbeek met 
23,4%! De Dorpspartij en sp.a willen het PWA een nieuwe adem 
geven. Er is weinig vraag van gezinnen, het aanbod van PWA’ers daalt 

steeds meer en meer en beiden zijn ook niet op elkaar afgestemd. Om 
te beginnen willen we een paar tandjes bijsteken voor een stijgende 
activering van het PWA en het gebruik van dienstencheques. Net 
zoals de poetsdienst via dienstencheques kan een goedwerkend 
PWA uitgebouwd worden. Dit voorkomt dat een langdurige werkloze 
terechtkomt in een isolement. Tevens is PWA-hulp een dankbare en 
vooral betaalbare hulp voor vele bejaarden die zelf bepaalde klusjes 
niet meer kunnen doen. PWA’ers kunnen ook een betaalbare hulp zijn 
voor langdurige zieken, gezinnen met kinderen,… . De Dorpspartij 
en sp.a zullen de mogelijkheden van het PWA beter toelichten aan 
alle gezinnen. Vooral de bevoegde schepen van sociale zaken zal een 
actievere, coördinerende rol spelen om in crisistijd samen met het 
OCMW via een klusjesdienst betaalbare hulp aan de inwoners 
aan te bieden.
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Lokale economie - middenstand

De Dorpspartij en sp.a zullen in overleg met de bestaande 
middenstandsorganisaties een middenstandsraad oprichten 
waarmee het gemeentebestuur op regelmatige tijdstippen en 
over concrete (wegen)dossiers overleg zal plegen en informatie 
uitwisselen. 

Bij wegenwerken die hinderlijk kunnen zijn, wil de Dorpspartij en 
sp.a overleg plegen met de middenstand om de hinder voor hen te 
beperken tot het minimum.

De ontwikkeling van een nieuwe, ambachtelijke zone en het 
commercieel centrum (aan de Grotestraat) zal in het eerste jaar 
van de legislatuur absolute prioriteit krijgen om de realisatie ervan 

op korte termijn mogelijk te maken. (meer onder rubriek Ruimtelijke 
Ordening)

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt gemeenten die 
beleidsadvies inwinnen bij het opstellen van een detailhandelsplan 
of die projecten uitvoeren ter versterking van een handelskern. 
De Dorpspartij en sp.a zullen deze subsidiemogelijkheden ook 
maximaal gaan benutten.

De Dorpspartij en sp.a zullen initiatieven nemen naar Glabbeekse 
(nieuwe) werkgevers en hen met werkzoekenden in contact brengen 
(o.a. Jobbeurs).

Landbouw – Fruitteelt
Glabbeek is een plattelandsgemeente waar gelukkig nog veel 
landbouwers en fruittelers actief zijn. Zij zorgen niet alleen voor de 
charme en de identiteit van ons mooie Hageland, maar zijn er mee 
verantwoordelijk voor dat wij elke dag verse voeding op ons bord 
hebben. Voor de Dorpspartij en sp.a dient er bij elke herinrichting 
van de weginfrastructuur rekening gehouden te worden met de 
landbouwvoertuigen van onze landbouwers en fruittelers zodat ze 
overal in de gemeente vlot en makkelijk geraken.

De fruitteelt werd ook in Glabbeek de voorbije jaren zwaar getroffen 
door het bacterievuur, perenvuur in de volksmond genoemd, wat 
voor veel economische schade zorgde. Campagnes om inwoners erop 
attent te maken dat ze hun hagen dienen te onderhouden, zullen 
georganiseerd worden. Gemeentelijke steun en controle daarop is 
onontbeerlijk voor onze fruittelers.

De fruitveiling die historisch met onze gemeente is vergroeid, zal van 
de Dorpspartij en sp.a kansen krijgen om verder uit te breiden in 
onze gemeente.

Op deze locatie in de Craenenbroekstraat komt de nieuwe ambachtelijke zone
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Hogere overheden en subsidies
Er zijn heel veel subsidies van de Vlaamse overheid en 
Europese subsidies waar in het verleden de gemeente 
onvoldoende beroep heeft op gedaan doordat deze niet of te 
weinig bekend zijn. In deze gemeenschappelijke beleidsnota van 
de Dorpspartij en sp.a merkt U duidelijk dat we bij veel van onze 
voorstellen reeds grondig opzoekwerk naar mogelijke subsidies 
hebben verricht.

Vooral het nieuwe Vlaamse plattelandsfonds dat hopelijk 
binnenkort door het Vlaams Parlement goedgekeurd zal worden, 
voorziet extra troeven voor onze gemeente. Glabbeek is namelijk 

geselecteerd als één van de 50 gemeenten die in aanmerking komen 
voor deze nieuwe plattelandssubsidies van maximaal 250.000 euro 
per jaar gedurende 6 jaar vanaf 2014. Als we goed onderbouwde 
dossiers kunnen indienen, wil dit zeggen dat we voor de komende 
jaren 1,5 miljoen euro extra aan broodnodige financiële 
middelen kunnen bekomen, die de Dorpspartij en sp.a integraal 
willen investeren in het noodzakelijk onderhoud en de vernieuwing 
van ons wegennet (voet- en fietspaden en de straten). Hopelijk 
wordt dit fonds snel opgericht en zal de Vlaamse regering hiervoor 
de nodige budgetten vrijmaken.

Informatie en inspraak
In het verleden werden er vaak pas infovergaderingen gehouden 
naar de bevolking toe, nadat de beslissing reeds genomen was… 
Eerst informatie, dan inspraak van de inwoners en dan pas 
beslissen. Zo zullen de Dorpspartij en sp.a werken en niet 
anders!

De Dorpspartij en sp.a zullen ook inspraakvergaderingen per 
straat of buurt organiseren voor belangrijke projecten zoals bijv. 
wegenwerken, verkeersveiligheid,… .

De Dorpspartij en sp.a zullen de gemeentelijke website meer 
gebruiken als digitaal loket voor de inwoners, o.a. voor het 
aanvragen en afhalen van gemeentelijke documenten waarvoor men 
dan minder naar het gemeentehuis zelf dient te komen.

De Dorpspartij en sp.a zullen maandelijks i.p.v. driemaandelijks 
communiceren. In samenwerking met een commerciële uitgeverij 
zal er een nieuw maandelijks gemeentelijk infokrantje verspreid 
worden om nog meer en frequenter informatie te laten doorstromen 
naar de inwoners. Ook verenigingen en middenstanders kunnen in 
dit maandelijkse krantje adverteren. In buurgemeente Bekkevoort 
bestaat zo’n maandelijkse krant reeds geruime tijd.

Naar analogie met de tevredenheidsenquête zoals die al gehouden 
wordt in de gemeentelijke basisschool, zullen de Dorpspartij en 
sp.a ook zulke enquêtes invoeren bij andere gemeentelijke diensten 
zoals BKO, bibliotheek, sporthal… om zo de kwaliteit van deze 
dienstverlening  steeds optimaal te houden voor de gebruikers.

Personeel 
De Dorpspartij en sp.a zullen de gemeentelijke personeelskost niet 
laten stijgen. Er komt geen enkele personeelsfunctie bij en enkel de 
functies die de voorbije jaren in de begroting voorzien waren, zul-
len ingevuld worden. Bij de start van de legislatuur zal de samen- 
werking met het dure personeels-auditbureau stopgezet worden en 
zal de personeelsschepen zelf in samenwerking met het gemeente- 
personeel een nieuw personeelsorganigram opstellen.

De voorbije jaren kreeg de technische dienst steeds extra taken bij. 
Voldoende personeelsbezetting voor de technische dienst is 
voor de Dorpspartij en sp.a dan ook cruciaal om alle onderhouds-
werken terug volgens schema te kunnen uitvoeren.

Wij beschikken in Glabbeek over zeer bekwaam, hulpvaardig en 

vriendelijk personeel bij zowel de gemeente als het OCMW. Het  
(continu) motiveren, waarderen en de optimale inzet van alle per-
soneelsleden zijn belangrijke aandachtspunten voor het gemeente-
lijke dienstbetoon.

Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis zullen er altijd meer-
dere schepenen zelf aanwezig zijn op het gemeentehuis en zullen zij 
samen met de administratie de inwoners ontvangen. De Dorpspar-
tij en sp.a vinden dienstbaarheid naar de bevolking belangrijk. De 
schepenen zullen zelf dit dienstbetoon elke dag voor u verzorgen. Het 
gemeentehuis zal elke zaterdagvoormiddag open gehouden 
worden vanaf 2 maart 2013. Tijdens deze zaterdagvoormiddag 
zal er geen personeel ingezet worden, maar wordt het gemeentehuis 
opengehouden door de leden van het schepencollege zelf.

Gemeentehuis ook open op zaterdag!
Vanaf zaterdag 2 maart 2013 zal het gemeentehuis ook elke zaterdag open zijn van 10u tot 12u.
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Financiën en begroting 
Koken kost geld. Beleid voeren betekent volgens de Dorpspartij 
en sp.a echter efficiënt en strikt kostenbewust omgaan met uw 
belastingsgeld. Ruimte voor financiële avonturen is er niet. Net 
zoals elke overheid vandaag doet of zeker zou moeten doen, 
zullen in Glabbeek alle uitgaven kritisch onder de loep genomen 
worden en waar mogelijk zal er bespaard worden. Anderzijds 
willen de Dorpspartij en sp.a werk maken van een veel sterkere 

langetermijnvisie in de vorm van een structurele financiële 
meerjarenplanning. Een financieel meerjarenplan 2013-2030 zal 
trouwens nodig zijn om het weginfrastructuurplan te onderbouwen 
en meer opheldering te brengen in het dossier m.b.t. de fase 2 van de 
gemeenteschool. Glabbeek beschikt slechts over beperkte financiële 
reserves. Er zal dus, ondanks onze terecht hoge ambities, zuinig en 
creatief bestuurd moeten worden.

Deelgemeenten en Dorpskernvernieuwing

Alle deelgemeenten zullen terug even belangrijk worden en bijgevolg 
zullen verantwoorde investeringen op een optimale manier gespreid 
worden. De Dorpspartij en sp.a stellen als doelstelling om alle 

deelgemeenten met hun specifieke aandachtspunten en prioriteiten 
opnieuw duidelijk op de agenda te zetten. De Dorpskernvernieuwing 
in alle deelgemeenten zal centraal staan in het beleid.

Het centrum van Attenrode zal vernieuwd worden

Het plein voor de Kloemp en BKO in Bunsbeek  
zal heraangelegd worden tot een centraal dorpsplein

Bij de herinrichting van het centrum van Kapellen 
zal ook de parking aan de kerk aangepakt worden



Dienstbaarheid voor Glabbeek

1. Jos Vicca (sp.a)  - Burgemeester
Bevoegdheden: Politie - Brandweer - Algemeen beleid - Ruimtelijke Ordening

Dorpsstraat 56 - 3381 Kapellen
Kantoor gemeentehuis  016/772920  - GSM 0476/657656
jos.vicca@glabbeek.be

2. Peter Reekmans (Dorpspartij) - 1ste schepen 
Voorzitter Gemeenteraad - Volksvertegenwoordiger
Burgemeester (vanaf 2014)
Bevoegdheden: Financiën - Personeel - Onderwijs - Communicatie - Wonen - 

Mobiliteit - Erfgoed - Economie - Dorpskernvernieuwing

Dries 11b - 3380 Glabbeek
Kantoor gemeentehuis 016/772930 
Kantoor parlement 02/5524859  - GSM 0473/562568
peter.reekmans@vlaamsparlement.be 

3. Kris Vanwinkelen (Dorpspartij)  - 2de schepen
Bevoegdheden: Milieu - Sociale Zaken - Senioren - Buitenschoolse Kinderopvang - 

Patrimonium - Landbouw - Dierenwelzijn  - vzw GMTA

Kwadeplasstraat 3 - 3384 Attenrode
Kantoor gemeentehuis 016/772931 - GSM 0496/553059
kris.vanwinkelen@glabbeek.be

4. Matthias Mertens (Dorpspartij)  - 3de schepen
Bevoegdheden: Openbare Werken - Groendienst - Nutsvoorzieningen

Torenstraat 18 - 3384 Attenrode-Wever
Kantoor gemeentehuis 016/772931 - GSM 0495/210034
matthias.mertens@glabbeek.be

5. Hilde Holsbeeks (Onafhankelijke)  - 4de schepen
Bevoegdheden: Jeugd - Sport - Recreatie - Energie - Drinkwater - Feestelijkheden - 

Gezin - vzw Sporthal - vzw De Roos

Heideblokstraat 7 - 3380 Bunsbeek
Kantoor gemeentehuis 016/772930 - GSM 0476/345482
hilde.holsbeeks@glabbeek.be

6. Johnny Reweghs (sp.a)  - 5de schepen en OCMW-
Voorzitter
Bevoegdheden: OCMW - Begraafplaatsen - Toerisme  - Middenstand -  

Bibliotheek - Cultuur - Burgerlijke stand - ICT

Tiensesteenweg 164c - 3380 Glabbeek
Kantoor gemeentehuis 016/772929
Kantoor OCMW 016/772879 – GSM 0475/263830
johnny.reweghs@ocmw.glabbeek.be
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Zitdagen Burgemeester en Schepenen
op het gemeentehuis:

Maandag 9u-12u  en 18u-20u

Dinsdag 9u-12u

Woensdag 9u-12u en 14u-16u

Donderdag 9u-12u

Vrijdag geen zitdag wegens schepencollege

Zaterdag 10u-12u (vanaf 2 maart 2013)


