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Onder Dorpspartijbeleid krijgt onze gemeente heel wat positieve rapporten

Het rapport van de gemeentemonitor opgemaakt door de Vlaamse
overheid is voor Glabbeek in vergelijking met heel wat andere
gemeenten enorm positief. En ook een recente analyse van de
gemeentefinanciën levert een enorm positief rapport van maar
liefst 9/10 op. Omdat inwoners recht hebben op transparante
informatie over wat een gemeentebestuur doet met hun centen,
lieten we bewust een analyse van onze gemeentefinanciën maken
op het einde van deze legislatuur. We deden hiervoor beroep
op professor dr. Herman Matthijs, een autoriteit op vlak van
overheidsfinanciën en tevens lid van de Hoge Raad van Financiën.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 maakte hij al eens in
opdracht van de krant Het Laatste Nieuws een financiële analyse van
alle Vlaamse gemeenten. Zes jaar later vroegen we hem om opnieuw
een neutrale analyse voor onze gemeente te maken, zodat inwoners
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober kunnen oordelen
op basis van juiste cijfers en feiten.

“

Financieel beleid krijgt
rapport van 9/10

Dat het rapport van 9/10 dat we van de professor kregen veel
positiever is dan het rapport dat onze voorgangers eind 2012
kregen, is niet verwonderlijk. Op het einde van de vorige legislatuur
waren we uiteraard een financieel gezonde gemeente omdat er

toen amper investeringen gebeurden. Maar sinds 2013 wordt er
onder Dorpspartijbeleid wel een fors investeringsbeleid gevoerd, en
dan is het natuurlijk veel moeilijker om veel te realiseren én tegelijk
ook financieel uiterst gezond te blijven. Maar uit de financiële
analyse blijkt nu overduidelijk dat de schuld per inwoner van onze
gemeente niet gestegen is, er heel wat werkingssubsidies werden
aangetrokken en we op het einde van de legislatuur zelfs een resultaat
op kasbasis (of de spaarpot van de gemeente) van ruim 3,2 miljoen
euro zullen overhouden. Ter vergelijking: bij het einde van de vorige
bestuursperiode in 2012 zat er 2.532.847,19 euro in de gemeentekas.
Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries: “Dat de analyse van de
gemeentefinanciën (gemeentebestuur en autonoom gemeentebedrijf)
van Glabbeek een heel sterk rapport oplevert van maar liefst 9/10
is enkel te wijten aan onze burgemeester die de architect is van
dit sterk financieel beleid en zijn weg kent in Brussel. Na zes jaar
bewijzen we hiermee dat we niet alleen hard gewerkt hebben maar
ook financieel efficiënt met kennis van zaken de gemeente bestuurd
hebben. Een fors investeringsbeleid met het maximaal aantrekken
van werkingssubsidies van de hogere overheden is de rode draad
doorheen het Dorpspartijbeleid. In totaal gebeurden er deze legislatuur
voor 9 miljoen euro investeringen, die we betaalden met maar liefst
6,9 miljoen euro subsidies van de hogere overheden. Dit verklaart
natuurlijk waarom de inhaalbeweging op vlak van investeringen de
schulden niet deed stijgen, en er op het einde van de legislatuur zelfs
meer in de gemeentekas zit dan bij de start.”
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Ook het eerste rapport van de gemeentemonitor dat recent werd voorgesteld is enorm positief voor onze gemeente. De gemeentemonitor
is een initiatief van de Vlaamse overheid dat via een onderzoek een
beeld geeft van elke gemeente en door een bevraging bij de inwoners
de bestuurskracht en de (on)tevredenheid over tal van zaken in kaart
brengt.

“

84% inwoners zijn heel
tevreden over gemeente

Burgemeester Peter Reekmans: “Ik ben vooral een heel trotse burgemeester, want uit het eerste rapport van de gemeentemonitor blijkt
alvast dat er een enorm hoge tevredenheid is bij onze inwoners.
Met een score van 84% zijn inwoners van Glabbeek duidelijk het
meest tevreden over hun gemeente en staan we hiermee op de

eerste plaats van de 20 gemeenten in het Hageland. Onze inwoners
hebben t.o.v. het Vlaamse gemiddelde bv. heel veel vertrouwen in
het politiek gemeentebeleid maar niet in het federaal en Vlaams
beleid. 92% van de inwoners voelen zich veilig in Glabbeek, 83% is
tevreden over de gemeentelijke dienstverlening en 80% is tevreden
over onze transparantie en het gemeentelijk informatiebeleid
waarbij we iedereen via de (sociale) media steeds op de hoogte
houden van het reilen en zeilen in ons dorp. 71% is tevreden met de
inspraak die de inwoners vandaag in ons gemeentebeleid hebben
(het Vlaams gemiddelde van tevredenheid over inspraak is amper
47%). Ook op vlak van o.a. sport, jeugd, cultuur, kinderopvang,
onderwijs, ondernemen, wonen, zorg, netheid en milieu scoren we
als gemeente veel hoger dan het Vlaams gemiddelde. Enkel op vlak
van voet- en fietspaden en mobiliteit scoren we, zoals quasi bijna
alle andere gemeenten in Vlaanderen, nog veel te zwak. We hebben
deze legislatuur ook op vlak van openbare werken al een forse
inhaalbeweging in gang gezet, maar hebben op 5 jaar uiteraard
nog niet al onze plannen kunnen realiseren, maar heel wat dossiers
liggen wel al klaar.”

Dossiers voor heel wat nieuwe voet- en fietspaden liggen klaar
Schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen: “Onder Dorpspartijbeleid werd het wegenmeerjarenplan 2013-2030 opgemaakt.
Hierdoor kwam er voor het eerst een duidelijk financieel berekend
plan met een langetermijnvisie om op een periode van 18 jaar (of
drie legislaturen) onze weginfrastructuur grondig te vernieuwen, de
verkeersveiligheid te verbeteren en hierbij maximaal subsidies aan te
trekken. Het programma van de rioleringswerken via Aquafin en Riobra
bepaalt in dit meerjarenplan uiteraard voor een groot deel de timing
van meerdere werken. En we zetten ook voor het eerst maximaal in
op het aantrekken van subsidies uit het Vlaams fietsfonds, waarbij
Vlaanderen en de provincie 80% betalen van nieuwe fietspaden die
binnen het bovenlokaal fietsroutenetwerk vallen en de gemeente de
overige 20% op zich neemt.”
Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen: “In onze gemeente vallen
er tien straten binnen het bovenlokaal fietsroutenetwerk, waar we
nieuwe en veiligere fietspaden met subsidies kunnen aanleggen. De
Steenbergestraat en de Vissenakensesteenweg kregen intussen al
nieuwe fietspaden met subsidies. De aanleg van nieuwe fietspaden in
de Butschovestraat en Hoeledenstraat gaat nog dit jaar van start. Op de
Rode, Zuurbemde, Boeslinter, Hoeledensesteenweg, Tiensesteenweg
en de Oplintersesteenweg komen er nieuwe fietspaden tussen 2019
en 2022. Maar we investeren daarnaast ook gespreid in de aanleg van
nieuwe voet- en fietspaden zonder subsidies. Dit jaar gaan we nog van
start met de heraanleg van de Baekveldstraat waar er voetpaden en
snelheidsremmende maatregelen komen. En recent werden ook de
plannen voor de heraanleg van de Craenenbroekstraat goedgekeurd.
Ter hoogte van de fruitveiling komt er een verkeerspoort om het KMOgedeelte en de woonstraat van elkaar te scheiden. En in de KMO-zone
komt er langs één zijde van de weg een nieuw fietspad om de straat
heel wat veiliger te maken voor de zwakke weggebruikers.”
Schepen Kris Vanwinkelen: “Deze legislatuur kregen vooral nieuwe
voetpaden in de schoolomgevingen absolute prioriteit. Zo werden er
al nieuwe voetpaden aangelegd in Bunsbeekdorp en de Schoolstraat
in Bunsbeek tussen de schoolpoort en de Tiensesteenweg. De
vernieuwing van het tweede deel van de voetpaden in de Schoolstraat
zal gebeuren samen met de aanleg van nieuwe voetpaden in Boeslinter

die tegelijk met de rioleringswerken van Aquafin in 2019 voorzien zijn.
Op 1 augustus gaan de werken van start in de schoolomgeving van
Glabbeek waar er nieuwe voetpaden komen op de Dries. En in 2019
bij de heraanleg van de Dorpsstraat (samen met de rioleringwerken
van Riobra) komen er ook in de schoolomgeving van Kapellen nieuwe
bredere voetpaden. Heel wat partijen praten in een verkiezingsjaar
over verkeersveiligheid, maar de Dorpspartij investeert in een
verkeersveiliger dorp.”

Burgemeester Peter Reekmans geridderd in Keizerlijke Commanderie der Fruyteniers
Op zaterdag 17 maart 2018 werd burgemeester Peter Reekmans
samen met federaal staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) en burgemeester Danny Deneuker (sp.a) van Borgloon geridderd als nieuw
lid van de Keizerlijke Commanderie der Fruyteniers. Zij kregen
de rang van maarschalk, de hoogste eretitel die voor politieke
inzet voor de fruitteelt, de promotie van het fruit en de fruitstreek
uitgereikt wordt. Deze Keizerlijke Commanderie der Fruyteniers
bestaat uit vertegenwoordigers van de fruittelersorganisaties, het
wetenschappelijk onderzoek en de politiek. Ook de fruitveiling BFV
kan jaarlijks één persoon voordragen om geridderd te worden als
nieuw lid. De keuze dit jaar voor onze huidige burgemeester Peter
Reekmans is echter geen toeval. De fruitveiling is sinds 1946 met
Glabbeek verbonden en de fruitteelt is voor onze gemeente en regio
heel belangrijk. Maar toch kon de fruitveiling jarenlang niet uitbreiden
in onze gemeente tot Reekmans als nieuwe burgemeester het
dossier naar zich toe trok en ervoor zorgde dat de fruitveiling recent
wel uitbreidingsmogelijkheden in de Craenenbroekstraat kreeg. Het
feit dat hij bovendien de eerste burgemeester van Glabbeek is die
deze grote eer vanuit de fruitveiling te beurt valt, zegt alles.

Liesbet Tuyls is nieuwe jongerenvoorzitter

Liesbet Tuyls (27) uit deelgemeente Zuurbemde is de nieuwe voorzitter van de Dorpspartij-jongeren. Onze jongerenafdeling zorgt
ervoor dat ook de jeugd in Glabbeek een duidelijke stem heeft
binnen het partijbestuur en het gemeentebeleid. De Dorpspartijjongeren organiseren regelmatig allerlei acties zoals bv. het gratis
veilig vervoer tijdens feesten met de burgemeester en het jaarlijks
Sinterklaasfeest. Liesbet is binnen de Dorpspartij actief rond de
thema’s onderwijs, jeugd en recreatie. En ze is trouwens één
van de drijvende krachten van de ouder- en schoolraad van onze
gemeenteschool de Springplank. Kersvers jongerenvoorzitter Liesbet
Tuyls: “Als jonge mama wil ik de belangen van onze allerjongste
inwonertjes en de talrijke jonge gezinnen in ons dorp mee hoog op
de politieke agenda zetten. De talrijke nieuwe jeugdactiviteiten, de
realisatie van de nieuwe gemeenteschool, de vernieuwing van de
kinderopvang, nieuwe lokalen voor de KSA en Bunker Jeugd en
heel wat nieuwe sport- en speelinfrastructuur voor onze kinderen
werden allemaal onder Dorpspartijbeleid gerealiseerd. Ik ben als
jongerenvoorzitter zeer fier op ons actief jeugdbeleid en wil hier ook
de komende jaren aan helpen verder bouwen.”

Voorverkoop:
14 euro p.p.

Verkoop via de bestuursleden
of info@dorpspartij.be
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1 Peter REEKMANS Lijsttrekker

9 Tom STRUYS

2 Hilde HOLSBEEKS

10 Cindy HUYBRECHTS

3 Hans HENDRICKX

11 Vera LAERMANS-JONCKERS

4 Simon VANDERMEULEN

12 Ronny VERGEYLEN

5 Yvette STERKENDRIES

13 Jacqueline DEPRE

6 Katrien VEULEMANS-CEULEERS

14 Ann VAES

7 Jonas VANGROENENDAEL

15 Bart VANSTOCKSTRAETEN

8 Katrien VANHERCK

16 Michel WILLEMS
17 Kris VANWINKELEN Lijstduwer
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