
Op initiatief van schepen Hilde Holsbeeks startten we als 
gemeentebestuur onmiddellijk na het zware noodweer van 15 
juli de solidariteitsactie “Glabbeek Helpt” op. Op vrijdag 17 juli 
opende Hilde met hulp van vele vrijwilligers een inzamelcentrum 
in de gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44. Gedurende 14 
dagen doneerden meer dan 1.500 inwoners van ons dorp en uit 
de regio noodgoederen ten voordele van onze zwaar getroffen 
landgenoten in Wallonië. Ook ons dorp en Vlaanderen had te 
kampen met wateroverlast door deze ongeziene natuurramp, maar 
heel wat van onze buren in het zuiden van het land maakten een 
onbeschrijfelijk menselijk leed mee, doordat ze ongemeen hard 
werden getroffen. Maar liefst 8 vrachtwagens en 16 bestelwagens 
reden vanuit Glabbeek met ingezamelde noodhulp al enkele dagen 
na de ramp naar drie zwaar getroffen gemeenten: Pepinster, Trooz 
en Verviers. We stonden in Glabbeek in rechtstreeks contact met 
de gouverneur van de provincie Wallonië, de burgemeesters van 

Pepinster, Trooz en Verviers en met vrijwilligersorganisaties ter 
plaatse. Want een inzamelactie organiseren is natuurlijk één ding, 
maar de noodhulp snel op de juiste locaties krijgen vergt vooral 
planning en relaties opbouwen met de juiste contactpersonen op 
het terrein zelf. De gouverneur van Luik bedankte op zijn facebook 
Glabbeek voor onze enorme solidariteit. Maar ook de inwoners 
van de getroffen gemeenten verwelkomden de delegaties met 
noodhulp vanuit Glabbeek met open armen. Ons dorp toont met 
de jaarlijkse initiatieven voor het goede doel waarvan schepen 
Hilde Holsbeeks steeds één van de drijvende krachten is, dat we 
een enorm warm dorp zijn. Maar met deze solidariteitsactie liet 
het kleine Glabbeek meer dan ooit ons enorm groot hart zien, om 
landgenoten die letterlijk alles kwijt geraakten onmiddellijk te 
steunen met levensnoodzakelijke hulpgoederen. 
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Ook ons dorp werd deze zomer getroffen door ongeziene wateroverlast 

Ook ons dorp werd deze zomer enkele keren getroffen door water-
overlast, maar op 15 juli werden we net zoals het ganse land 
getroffen door een ongezien noodweer. Er stonden toen straten 
onder water die nog nooit eerder te kampen hadden met 
wateroverlast en de burgemeester moest zelfs om orde in de 
waterchaos te krijgen het gemeentelijk rampenplan activeren. 
Ook al werden de voorbije jaren onder Dorpspartijbeleid al heel 
wat waterproblemen structureel opgelost en doen we regelmatig 
onderhoud van de rioolkolken en de beken, tegen het noodweer 
van 15 juli kon geen enkel gemeente zich voorbereiden. Ook al 

Heel wat inwoners van ons dorp en gemeenteraadsleden van 
meerderheid en oppositie kwamen als vrijwilliger helpen in het 
inzamelcentrum “Glabbeek Helpt” en ook talrijke bedrijven in 
onze gemeente en uit de regio hielpen mee met financiële giften 
waarmee extra noodgoederen gekocht werden om van deze nooit 
eerder geziene solidariteitsactie operationeel een gigantisch 
succes te maken. Burgemeester Peter Reekmans, schepen 
Hilde Holsbeeks en gemeenteraadsleden Simon Vandermeulen 
en Jonas Vangroenendael gingen mee hulpgoederen leveren in 
de getroffen gebieden en waren zwaar onder de indruk van de 
situatie ter plaatse die op een regelrechte oorlogszone leek. 

Bedankt Glabbeek, bedankt Hilde en de talrijke vrijwilligers!

staan we bij wateroverlast onmiddellijk paraat, bij echt noodweer 
kunnen brandweer en gemeentediensten onmogelijk overal tegelijk 
zijn. Sommige inwoners verwachten op zulke momenten vaak ook 
dat de burgemeester of eerste schepen ter plaatse komen, maar 
bij crisissituaties is vooral hun aanwezigheid in het gemeentelijk 
coördinatiecentrum net noodzakelijk om de hulpacties op het 
terrein aan te sturen.   

Eerste schepen Kris Vanwinkelen: “De waterellende die Glabbeek 
op 15 juli te verwerken kreeg was ongezien, vooral omdat er 
wateroverlast was in straten waar er nooit eerder problemen 
waren. De burgemeester, schepenen, gemeentediensten, brand-
weer en talrijke vrijwilligers werkten meer dan 30 uur aan één 
stuk door om alle inwoners maximaal te kunnen ondersteunen 
tijdens dit ongezien noodweer dat ons dorp nog nooit eerder 
had meegemaakt. Na de wateroverlast eind juni zaten we al 
aan tafel met Aquafin en de provincie om knelpunten waar 
regelmatig wateroverlast is prioritair te kunnen aanpakken. 
Vooral bodemerosie is de oorzaak van de overlast op meerdere 
watergevoelige locaties in ons dorp. De knelpunten situeren zich 
in de Doelaagstraat, Langstraat, Doemstraat, Steenbergestraat, 
Torenstraat, Butschovestraat, Rode/Kapellenstraat, Dries/Atten-
rodestraat, Keibergstraat, Dorpsstraat/Sint-Katarinastraat en de 
Moutsbornstraat.” 

Eerste schepen Kris Vanwinkelen
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Gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael was 
één van de vele vrijwilligers Onze burgemeester samen met zijn collega van Trooz



Onder Dorpspartijbeleid realiseren we veiligere schoolomgevingen

Trouwen in feeëriek trouwbos of in sprookjesachtig kasteel 

Onder Dorpspartijbeleid investeren we fors in (verkeers)veiligheid 
en gaan we volgend jaar al prioritair de drie schoolomgevingen in 
ons dorp heel wat veiliger maken. De gemeente sloot hiervoor recent 
een concessieovereenkomst af met Trafiroad voor de plaatsing van 
cameraschilden in de schoolomgevingen in de dorpskernen van 
Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen. Sinds 1 februari 2021 hebben 
gemeentebesturen namelijk de mogelijkheid om GAS-boetes op 
te leggen voor snelheidsovertredingen in zones waar de snelheid 
beperkt is tot 30 of 50 km/uur, de zogenaamde GAS 5 procedure. 

Glabbeek heeft hiermee alweer de primeur als eerste landelijke 
gemeente in Vlaanderen.  

Gemeenteraadslid Katrien Vanherck: “Door het realiseren van 
cameraschilden kiezen we er bewust voor om de dorpskernen van 
Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen heel wat veiliger te maken. Wie te 
snel blijft rijden in de buurt van scholen bij het begin en einde van 
schooldagen zal zich in de toekomst steeds aan een boete mogen 
verwachten. Op deze manier zullen we pas echt het rijgedrag 
van bestuurders in de buurt van scholen in de dorpskernen doen 
veranderen en verhogen we fors de verkeersveiligheid van onze 
allerjongste inwonertjes. We behouden bovendien een variabele 
zone 30 bij het begin en einde van schooldagen, op alle andere 
momenten blijft de toegelaten snelheid 50 km/u. Glabbeek is 
trouwens de eerste landelijke gemeente in Vlaanderen die via de 
GAS 5 procedure snelheidsovertredingen in de schoolomgevingen 
via cameraschilden gaat verbaliseren. De cameraschilden komen 
in de Dorpsstraat (Kapellen) ter hoogte van de school over een 
afstand van 300 meter, in de Schoolstraat (Bunsbeek) van het 
kruispunt met de Baekveldstraat/Heideblokstraat tot voorbij de 
school over een afstand van 450 meter en op de Dries (Glabbeek) 
tussen de kruispunten met de Stationsstraat/Grotestraat en de 
Craenenbroekstraat over een afstand van 500 meter.”

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “De cameraschilden 
bevatten naast trajectcontrole ook ANPR-camera’s waarmee we 
tegelijk ook onze dorpskernen heel wat veiliger zullen maken. 
Dat betekent dat de cameraschilden ook de kentekens van alle 
voorbijrijdende voertuigen scannen, waardoor de politie hieruit 
heel wat informatie kan halen bij inbraken of criminaliteit. Het 
cameraschild in Glabbeek wordt geplaatst bij de heraanleg van 
de Craenenbroekstraat waarvan de werken nog starten eind 
dit jaar. In Kapellen wordt het geplaatst bij de heraanleg van de 
Dorpsstraat en in Bunsbeek bij de aanleg van nieuwe voetpaden in 
de Schoolstraat in 2022.” 

Gemeenteraadslid Katrien Vanherck

Glabbeek was de eerste gemeente in Vlaanderen die huwelijken in 
openlucht mogelijk maakte. Intussen volgden al enkele gemeen-
ten het voorbeeld van Glabbeek. Maar het gemeentelijk trouwbos 
langs de Keibergstraat is intussen overduidelijk een enorm groot 
succes. Daarom heeft de gemeente in het begin van de zomer een 
permanent houten huwelijksprieeltje in het trouwbos geplaatst en 
werd er geïnvesteerd in nieuw wit ceremoniemeubilair. En doordat 
er tussen 1 september 2021 en eind 2022 geen huwelijken meer 
kunnen doorgaan in de gemeenteraadszaal door de verbouwing 
van ons gemeentehuis gingen we op zoek naar een mooie vervan-
gingslocatie. Als alternatief bieden we tijdens deze periode koppels 
een alternatieve sprookjesachtige setting in één van de prachtige 
zalen van het kasteel van Attenrode-Wever aan. Ook al hebben 
koppels een enorme keuze voor hun burgerlijke huwelijksplechtig-
heid in Glabbeek, toch blijft de prijs voor alle huwelijksformules 
dezelfde, namelijk 25 euro. Glabbeek is hiermee de allergoedkoop-
ste gemeente in de regio, maar vooral ook de gemeente met het 
grootste romantische aanbod voor burgerlijke huwelijken. Omdat 
een huwelijksdag één van de mooiste momenten in het leven van 
koppels is, bieden we als Dorpspartijmeerderheid net dit uitge-
breid maatwerk aan tegen kostprijs.

Het gemeentelijk trouwbos



Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen

Lubbeek en Kortenaken stappen mee in ons gesubsidieerd fietspadenproject 

Onder Dorpspartijbeleid gaan we tegen 2025 ons functioneel lokaal 
fietsroutenetwerk realiseren door de aanleg van nieuwe fietspaden 
in maar liefst 10 straten. In een gedeelte van de Butschovestraat 
werden er in 2019 al nieuwe fietspaden aangelegd en in 2024 
gaan we hier de fietspaden volledig vernieuwen tot aan de grens 
met Binkom. Recent overleg met  buurgemeente Lubbeek zorgt 
er nu voor dat de nieuwe fietspaden in de Butschovestraat ook 
doorgetrokken zullen worden op het grondgebied van de gemeente 
Lubbeek in de Helstraat (Binkom) tot aan de Aarschotsesteenweg. 
En ook met buurgemeente Kortenaken bereikten we een akkoord 
dat de nieuwe fietspaden langs de Hoeledensesteenweg die we in 
2023 gaan aanleggen zullen doorgetrokken worden in Hoeleden 
op het grondgebied van Kortenaken. 

Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen (Dorpspartij): 
“Samen met nieuwe rioleringen die Aquafin in 2023 gaat aanleggen 
in Boeslinter, de Pepinusfortstraat en de Hoeledensesteenweg in 
deelgemeente Bunsbeek gaan we hier ook nieuwe fietsinfrastructuur 
aanleggen. De kostprijs van deze fietspaden werd geraamd 
op 1.019.915,58 euro, maar doordat deze in het goedgekeurde 
functioneel (boven)lokaal fietsroutenetwerk vallen krijgen we 
hiervoor maar liefst 90% subsidies uit het Vlaams fietsfonds. 
En ook in de Butschovestraat in deelgemeente Attenrode-Wever 
gaat Aquafin de rioleringen verder vernieuwen in 2024. Ook hier 
zullen we tegelijk de fietsinfrastructuur volledig gaan vernieuwen. 
De kostprijs van deze fietspaden werd geraamd op 600.000 euro, 
maar doordat ook deze in het goedgekeurde functioneel (boven)
lokaal fietsroutenetwerk vallen krijgen we hiervoor ook alweer 
90% subsidies uit het Vlaams fietsfonds. We zijn vooral opgetogen 
dat we de gemeenten Lubbeek en Kortenaken konden overtuigen 
mee in ons gesubsidieerd fietspadenproject te stappen, waardoor 
we niet alleen fietsen in ons dorp heel wat veiliger maken, maar 
we vooral ook op korte termijn onze nieuwe fietspaden bovenlokaal 
ook kunnen laten aansluiten op nieuwe fietsinfrastructuur in deze 
twee buurgemeenten. 
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Uit de Vlaamse gemeentemonitor blijkt dat we het 2e beste gemeentebestuur in Vlaanderen zijn


