
Voor onze jaarlijkse Dorpsactie kozen we eind 2019 als goede doel, 
de ziekenzorgkernen van Samana in de deelgemeenten van ons 
dorp. Een deel van de opbrengsten werd al overgemaakt aan de 
ziekenzorgkernen van Bunsbeek, Glabbeek-Zuurbede, Attenrode, 
Kapellen en Wever. En met een deel van deze opbrengst wilden 
we al in 2020 een verwennamiddag voor de doelgroep van alle 
ziekenzorgkernen organiseren, maar door corona kon dit de 
afgelopen twee jaar spijtig genoeg niet doorgaan. Maar uitstel is 
geen afstel en daarom organiseren we onze verwennamiddag op 
donderdagnamiddag 2 juni 2022 van 14u tot 17u in zaal Glazuur. 
Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries (Dorpspartij), tevens meter 
van de Dorpsactie: “Voor de Dorpspartijmeerderheid begint een 
zorgende dorpssamenleving in onze eigen seniorengemeenschap 
in ons eigen dorp. Omdat het niet altijd de lovenswaardige 
vrijwilligers van de ziekenzorgkernen moeten zijn die zich inzetten 
voor hun doelgroep organiseren we als bestuursmeerderheid 
deze gratis verwennamiddag. Met dit initiatief willen we niet 
alleen hun werking extra ondersteunen, maar hebben we vooral 

als doel vereenzaming van onze senioren actief te bestrijden 
door hen laagdrempelig aan het dorpsleven te laten deelnemen. 
Deze activiteit is volledig gratis voor alle senioren, zieken en 
alleenstaanden in Glabbeek en de verwennamiddag omvat een 
leuke namiddag met muzikale omkadering en lekker gebak 
met koffie. De mandatarissen van de Dorpspartij zorgen voor 
de bediening en bovendien bieden we ook gratis vervoer aan 
iedereen die niet in Zaal Glazuur geraakt. Op pagina 4 kan je het 
inschrijvingsformulier voor deze verwennamiddag vinden.”

De Dorpskrant  
   Infokrantje Glabbeekse Dorpspartij                                         april/mei 2022

De Dorpspartij organiseert een verwennamiddag voor Samana-leden en senioren 
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Onder Dorpspartijbeleid vernieuwen we deze legislatuur maar liefst 28 straten 
 

Met ons financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030 hebben 
we vorige legislatuur onder Dorpspartijbeleid een langetermijnvisie 
ontwikkeld om over een periode van 18 jaar (of 3 legislaturen) onze 
volledige weginfrastructuur grondig te vernieuwen en ons dorp heel 
wat verkeersveiliger te maken. De belangrijkste parameter bij de 
opmaak van dit plan waren de toestand van de wegen, met voorrang 
aan voetpaden, fietspaden en straten in heel slechte staat. Maar 
vooral het programma van de rioleringswerken via Aquafin en Fluvius 
en het aantrekken van subsidies hebben nu eenmaal een grote 
impact op de timing van heel wat wegenwerken in dit meerjarenplan 
en zorgen er soms voor dat bepaalde werken vertraging kunnen 
oplopen. Burgemeester Peter Reekmans: “In het gemeentebudget 
is er deze legislatuur opnieuw een fors budget van 8.150.000 euro 
voorzien voor het realiseren van openbare werken in maar liefst 28 
straten. We kunnen net zo stevig investeren in de aanleg van nieuwe 
rioleringen, straten, voet- en fietspaden doordat we hiervoor in totaal 
alweer 6 miljoen euro Europese, federale, Vlaamse en provinciale 
ondersteuningsmiddelen naar ons dorp konden halen en we als 
Dorpspartijmeerderheid in de eerste helft van deze legislatuur enorm 
hard hebben doorgewerkt om dit fors investeringsbeleid de komende 
jaren te kunnen blijven voeren.” 

In totaal zijn er in Glabbeek 84 gemeentelijke wegen, waarvan 21 in 
Glabbeek-Zuurbemde, 28 in Bunsbeek, 22 in Attenrode-Wever en 13 
in Kapellen. In de vorige legislatuur werden onder Dorpspartijbeleid 
tussen 2013 en 2018 al 29 straten aangepakt, deze legislatuur 
pakken we de weginfrastructuur van 28 straten aan en komen er 
in 18 straten nieuwe voet- en fietspaden. Schepen van openbare 
werken Kris Vanwinkelen: “Onder Dorpspartijbeleid voeren we al 
sinds 2013 een fors investeringsbeleid op vlak van openbare werken, 
dat was ook nodig omdat er jarenlang voor ons beleid door het vorige 
gemeentebestuur amper iets geïnvesteerd werd in ons dorp. De 
komende drie jaar zetten we ons ambitieus investeringsbeleid verder, 
want nooit eerder werd er trouwens door een gemeentebestuur in 
Glabbeek zo fors in nieuwe en veiligere straten geïnvesteerd dan 
dat we vandaag doen. Deze legislatuur werd al een gedeelte van de 
Walmersumstraat/Baakstraat vernieuwd, de Baekveldstraat kreeg 
nieuwe riolering, een nieuw wegdek en voetpaden, ook in Attenrode-
centrum werd al een deel van de riolering, wegdek en voetpaden 
vernieuwd maar we staken vooral heel veel tijd in de voorbereiding 
van de grote dossiers die we de komende drie jaar zullen realiseren. 
Op amper twee legislaturen zullen we in 2025 onder Dorpspartij-
beleid maar liefst 68% of 57 van de 84 straten in ons dorp aangepakt 
hebben. In het bijgevoegd kadertje geven we graag een stand van 
zaken met een richting van timing wanneer welke straat aan bod 
komt.” 

Burgemeester Peter Reekmans en schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen

De toestand van de straten in ons dorp VOOR en NA Dorpspartijbeleid



In de Craenenbroekstraat (Glabbeek) in het gedeelte van de KMO-zone tussen de N29 en de fruitveiling wordt er nieuwe riolering geplaatst, het 
wegdek vernieuwd en een nieuw dubbel fietspad aangelegd. In de woonstraat tussen de fruitveiling en het kruispunt met de Dries wordt het 
wegdek vernieuwd, een nieuw voetpad langs één zijde van de weg aangelegd, komen er fietssuggestiestroken en het kruispunt met de Dries 
wordt opnieuw breder gemaakt: de werken zijn in uitvoering (2022)

In de Schoolstraat (Bunsbeek) komen er nieuwe voetpaden tussen de kruispunten met de Vlaasstraat en Boeslinter (in 2018 werden deze al 
vernieuwd tussen de kruispunten met de N29 en de Vlaasstraat): uitvoering zomer 2022 

In de Ruekenbosstraat (Bunsbeek) wordt het wegdek vernieuwd: uitvoering najaar 2022

In de Kromstraat (Glabbeek) wordt het wegdek vernieuwd: uitvoering najaar 2022 

In de Doelaagstraat en Langstraat (Attenrode-Wever) komt er nieuwe riolering en wordt de weginfrastructuur vernieuwd: uitvoering eind 2022

In de Stationsstraat (Kapellen) komen er nieuwe fietspaden langs beide zijden van de weg tussen de kruispunten met de Dries en de 
Kapellenstraat: aanbesteding in 2022  

In de Dorpsstraat (Kapellen) komt er nieuwe riolering, een nieuw wegdek en nieuwe voetpaden langs beide zijden van de weg tussen de 
kruispunten met de Stationsstraat en de Sint-Katarinastraat  (in 2016 werd de weg hier al volledig vernieuwd tussen de kruispunten met de 
N29 en Sint-Katarinastraat): aanbesteding in 2022 

In de Bergeveldstraat, de Kerkstraat en de Lentedreef (Kapellen) komt er nieuwe riolering en wordt het wegdek volledig vernieuwd: aanbesteding 
in 2022 

In de Attenrodestraat (Glabbeek) wordt de riolering en het wegdek vernieuwd, komen er nieuwe gekleurde fietssuggestiestroken langs beide 
zijden van de weg en pakken we de wateroverlast aan: uitvoering 2023  

In de Hoeledenstraat (Zuurbemde) komen er nieuwe fietspaden langs beide zijden van de weg en snelheidsremmende maatgelen: uitvoering 
2023  

In Boeslinter, de Pepinusfortstraat, en de Hoeledensesteenweg komt er nieuwe riolering, een nieuw wegdek en fietspaden/fietssuggestiestroken. 
Samen met de gemeente Kortenaken trekken we het fietspad door op het grondgebied van Hoeleden: uitvoering in 2023  

In de Bergstraat (Zuurbemde) wordt het wegdek vernieuwd: aanbesteding in 2023  

In de Torenstraat (Attenrode-Wever) komen er tussen de kruispunten met de Steenbergestraat en de Doelaagstraat nieuwe fietspaden: 
aanbesteding in 2023 

Op de Rode (Glabbeek) komen er nieuwe fietspaden langs beide zijden van de weg tussen het kruispunt met de Dries en de gemeentegrens 
met Meensel-Kiezegem en snelheidsremmende maatregelen: aanbesteding in 2023 

In de Butschovestraat (Attenrode-Wever) komen er nieuwe fietspaden langs beide zijden van de weg die doorgetrokken worden op het 
grondgebied van Binkom tot aan de Aarschotsesteenweg: aanbesteding in 2024/2025

In Zuurbemde komt er nieuwe riolering, wordt de weg volledig vernieuwd en komen er nieuwe fietspaden langs beide zijden van de weg: 
aanbesteding 2025/2026

Op de N29 wordt de riolering vernieuwd, het wegdek vernieuwd en nieuwe fietspaden langs beide zijden van de weg tussen de kruispunten 
met de Schoolstraat in Bunsbeek en de Kasseiweg in Glabbeek aangelegd: uitvoering 2025/2026 

Op de Oplintersesteenweg (Bunsbeek) komen er nieuwe fietspaden langs beide zijden van de weg tussen het kruispunt met Boeslinter en de 
gemeentegrens met Oplinter: aanbesteding 2025/2026 

In de Kapelstraat (Bunsbeek) wordt het wegdek vernieuwd: aanbesteding 2025/2026 

Glabbeek Werkt: deze openbare werken staan tot 2025 op de planning
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JA, ik schrijf in met ……. personen voor de GRATIS verwennamiddag 

Naam: …………………………………………..........…… Voornaam: ……………………………………………….....................

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon: ……………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………...

Ik wens gebruik te maken van vervoer van en naar zaal Glazuur: JA  /  NEEN  (omcirkel jouw antwoord)

Deze strook ingevuld terug bezorgen: via mail info@dorpspartij.be of via gemeenteraadslid Yvette Sterkendries, Tiensesteenweg 104 te 3380 Bunsbeek, 
telefonisch 0497/540937 of inschrijven via de ziekenzorgkernen. 

Inschrijven vóór zondag 22 mei 2022! 

65+’ers VERWENNAMIDDAG
Donderdag 2 juni 2022 van 14u tot 17u
Zaal Glazuur Glabbeek

Gratis koffie en gebak en muzikale omkadering 
door Win Van Coren & Syl

Organisatie: Burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden 
                    van de Dorpspartij

Alle Samana-leden en senioren zijn GRATIS welkom

Ter ondersteuning van 
de ziekenzorgkernen


