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Glabbeek is financieel gezonde gemeente waar GEEN enkele belasting stijgt!
Evolutie autofinancieringsmarges (AFM) in het meerjarenplan 2014-2019:
AFM begin legislatuur				

AFM na opmaak budget 2017

2017

14.303					

218.516

2018

28.969					

300.129

2019

34.002					

239.358

De AFM van een gemeente is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van leningen. Ze geeft weer of de financiën van het
bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leningslasten te dragen met het overschot uit de
gewone werking. De AFM moet van de hogere overheid pas positief zijn in het laatste boekjaar van het meerjarenplan (voor deze legislatuur
dus in 2019). Glabbeek heeft in tegenstelling tot vele andere gemeenten deze legislatuur wel elk jaar een positieve AFM en dus een jaarlijks
werkingsbudget met een ruim overschot!

Evolutie budgettair resultaat in het meerjarenplan 2014-2019:
Resultaat begin legislatuur				

Resultaat einde legislatuur

1.497.481,38 euro (startcijfer 2013)		

2.311.400,78 euro (eindcijfer 2019)

Het gecumuleerd budgettaire resultaat bestaat uit het resultaat op kasbasis (=de spaarpot van de gemeente) vermeerderd met de bestemde
gelden van het intern pensioenfonds (dat we vanaf 2016 hebben aangelegd). De overschotten op het beleid (AFM) zorgen dat we jaar na jaar
de spaarpot van de gemeente blijven opbouwen voor de toekomst. Op het einde van de legislatuur zal er zelfs na het huidig forse investeringsbeleid 813.919,40 euro meer in de gemeentekas zitten dan bij het begin van de legislatuur!

Glabbeek versus het gemiddelde van alle gemeenten in Vlaanderen:
					Glabbeek		

Totaal uitgaven over zes jaar:		
Leninglast per inwoner:			
Schuld per inwoner:			

1896			
98			
770			

Vlaams gemiddelde

2163
158		
1371

Vergelijking macrocijfers meerjarenplan 2014-2019 gemeente Glabbeek met Vlaanderen (in euro per inwoner)

Gemeenteraadslid-fractieleider Yvette Sterkendries (Dorpspartij): “De
uitgaven per inwoner liggen in Glabbeek deze legislatuur ruim 20%
lager dan het Vlaams gemiddelde. De leninglast en schuld per inwoner
van onze gemeente zijn onder ons beleid bovendien beduidend veel
lager dan het Vlaams gemiddelde. Het huidige gemeentebestuur slaagt
er vandaag net in om een fors en doordacht investeringsbeleid te voeren doordat we deze legislatuur heel wat subsidies naar Glabbeek konden halen. De ruim 9 miljoen euro investeringen die we deze legislatuur

De Dorpspartij wenst iedereen
prettige eindejaarsfeesten en
een gelukkig nieuwjaar!

doen in onze gemeente betalen we grotendeels met maar liefst 6,8
miljoen euro aan subsidies. De voorbije weken wilde de oppositie met
prietpraat door een totaal gebrek aan enige dossierkennis de inwoners
foutief doen geloven dat wij te grote investeringen aan het doen zijn en
hierdoor de belastingen zelfs zouden stijgen. Wij geven de inwoners
tenminste de juiste financiële cijfers en duidelijkheid over ons beleid.
En bovendien is onder Dorpspartijbeleid nog één ding heel duidelijk: wij
zullen de gemeentebelastingen voor de inwoners NIET doen stijgen!”

“ Feesten met de

Burgemeester ”
Lees pag. 4

Ook in 2017 blijven we bouwen
aan Glabbeek...
De komende twee jaar blijven we als grootste beleidspartij met veel inzet bouwen aan Glabbeek en ook in 2017 staan er opnieuw heel
wat investeringen op stapel. Deze legislatuur maken we met een fors investeringsbeleid van 9 miljoen euro een echte inhaalbeweging voor
ons dorp, wat na jaren van stilstand hoognodig was. We kunnen dit vooral doen omdat we het grootste gedeelte hiervan financieren met
subsidies van de hogere overheden. We halen deze legislatuur een recordbedrag van maar liefst 6,8 miljoen euro subsidies naar Glabbeek
en we herinvesteren de opbrengsten uit de verkoop van enkele oude gebouwen die geen functie meer hadden voor het renoveren en energiezuiniger maken van functionele gemeentelijke gebouwen. Omdat wij vinden dat elke inwoner permanent het recht heeft te weten wat
er met zijn/haar belastinggeld gebeurt, geven we een overzicht van de belangrijkste investeringen die we in het nieuwe jaar zullen doen.
De initiatieven van schepen Kris Vanwinkelen in 2017:
Schepen van patrimonium, dorpskernvernieuwing, milieu, senioren
en sociale zaken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) realiseerde het afgelopen jaar niet alleen de dorpskernvernieuwing in Attenrode, maar
renoveerde ook de kerk van Attenrode en de kapel in Attenrode en
Wever, de KSA en de hondenschool kregen een nieuw werkingslokaal, de bibliotheek werd verfraaid, er kwam een nieuw landbouwleerpad en er kwam een klimaatactieplan. 2017 dient zich opnieuw
aan als een enorm druk renovatiejaar. Doordat er in het verleden
amper geïnvesteerd werd in het patrimonium, was aan het begin
van deze legislatuur de toegankelijkheid voor senioren en mindervaliden tot alle gemeentelijk gebouwen ronduit slecht, ontbrak het
elk gebouw aan een degelijke isolatie en de brandveiligheid van
de gebouwen was regelrecht rampzalig. In 2017 maken we werk
van de volledige renovatie van het gemeentehuis en de vervallen
garages achter het gemeentehuis krijgen een nieuwe nuttige bestemming. De leegstaande pastorij van Bunsbeek en het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever worden grondig gerenoveerd en
krijgen een nieuwe sociale bestemming. Ook de loodsen op het gemeentelijk domein laten we maximaal renderen door verhuur aan
o.a. IGO Leuven die er begin 2017 hun intrek zal nemen. En ook
de verbouwing van één loods tot een evenementenhal met sociaal
restaurant gaat binnenkort van start. Met de (nieuwe) inkomsten

De initiatieven van schepen Matthias Mertens in 2017:
Ook schepen van openbare werken, groendienst en jumelage Matthias Mertens (Dorpspartij) blijft in 2017 net zoals de voorbije vier
jaar consequent het wegenwerkenmeerjarenplan verder afwerken.
De werken voor de vernieuwing van de Oude Diestsestraat en Koningsstraat werden al opgestart. De Vlaasstraat en de zijstraat van
de Meenselbeekstraat worden aangepakt. Meerdere straten krijgen
nieuwe voegvullingen en de Steenbergestraat wordt grondig aangepakt door de vervanging van meerdere betonvakken en het afschrapen van het betonnen wegdek. De dringende vernieuwing van
de Baekveldstraat staat gepland voor 2017, maar hier zijn we qua
timing afhankelijk van Riobra dat er tegelijk gescheiden riolering
zal aanleggen. Ook de wegeniswerken voor de nieuwe verkaveling
Baekveld en een veiligere schoolomgeving in Bunsbeek hopen we
in 2017 eindelijk te kunnen opstarten. In 2017 hebben we opnieuw
veel aandacht voor de zwakkere weggebruikers waarbij een groot
gedeelte van de voetpaden van de Dries vernieuwd zullen worden,
de Butschovestraat krijgt nieuwe fietspaden (met 80% subsidies uit
het Vlaams fietsfonds) en er worden snelheidsremmers geplaatst
in de Keibergstraat, Rode, Groenstraat en Vissenakensesteenweg.
Het kerkhof en de parking in Attenrode worden vernieuwd en ook
de kerkhoven in Attenrode, Wever en Zuurbemde krijgen vlinderbomen. Een propere gemeente en grondig groenonderhoud staat in
2017 opnieuw met stip hoog op de agenda en voor het onderhoud
van de kerkhoven blijven we werken met gesubsidieerde groenjobs.

Schepen Kris Vanwinkelen investeert fors in ons patrimonium

uit de verhuur van alle loodsen betalen we bovendien integraal de
lening voor de nieuwe evenementenhal af! Met de opmaak van een
erosiebestrijdingsplan gaan we wateroverlast in de gemeente in de
toekomst nog grondiger kunnen aanpakken. En met het zorgplan
“de zorgende samenleving” hebben we vanaf 2017 een duidelijk
antwoord op de vergrijzing in ons dorp. We nemen o.a. meerdere
initiatieven om mantelzorgers nog beter te ondersteunen en starten
met actieplannen tegen vereenzaming en valpreventie bij senioren.
Onkruidbestrijding is door het Europees verbod op het gebruik van
pesticiden absoluut geen sinecure, maar ook al vergt dit sinds
2015 veel meer inzet en middelen, toch blijft dit absoluut prioritair
beleid. Schepen Matthias Mertens investeerde de voorbije jaren
fors in de aankoop van heel wat nieuw materieel voor de dienst
openbare werken. De nieuwe veegmachine, tractor met onkruidborstel, containervrachtwagen, stoommachine, klepelmaaier en
grasmachine waren allemaal doordachte en noodzakelijke investeringen die vandaag elke dag opnieuw hun nut bewijzen bij het
onderhoud van onze gemeente. In 2017 gaan we in het kader van
onze recente jumelage met de gemeente Bunesti (Roemenië) een
tegenbezoek brengen.

Schepen Matthias Mertens bij één van de talrijke nieuwe straten

De initiatieven van schepen Hilde Holsbeeks in 2017:
Schepen van jeugd, sport, buitenschoolse kinderopvang en evenementen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) blijft zich net zoals de voorbije
vier jaar in 2017 opnieuw even hard inzetten voor de talrijke sporten jeugdevenementen die er op haar initiatief ontstonden en die intussen jaarlijkse traditie zijn geworden. Na de grondige vernieuwing
van de sporthal en de realisatie van een turnzaal in de nieuwe gemeenteschool staat in 2017 op vlak van jeugd en sport de uitbreiding en vernieuwing van het Fit-o-Meterbos, de realisatie van een
multifunctionele sportkooi op de schoolsite in Glabbeek, een nieuwe
speeltuin in het centrum van Attenrode en de vernieuwing van de
speeltoestellen op het dorpsplein in Bunsbeek op het programma.
Nadat de KSA een nieuw werkingslokaal kreeg, krijgt ook Bunker
jeugd dit jaar een uitbreiding met een extra lokaal. Maar ook de renovatie van het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang (BKO)
waarin de voorbije drie jaar al heel wat geïnvesteerd werd, wordt in
2017 volledig afgewerkt met nieuwe Europese subsidies. Zo krijgt
het gebouw niet alleen nieuw sanitair voor de BKO en JH De Kloemp,
maar ook de ingang wordt eindelijk rolstoeltoegankelijk gemaakt, er
komen nieuwe vloeren en de akoestiek van de lokalen wordt verbeterd, het gebouw krijgt degelijke zonwering en er komt een uitbreiding van de BKO door een nieuwe aanbouw. Op 8 januari gaat er in
2017 voor het eerst een nieuwjaarsreceptie voor de inwoners door,
in de turnzaal van de school zal er buiten de schooluren een nieuw
aanbod komen van zumba en hip hop en er komt een nog intensere
samenwerking tussen alle scholen door een nieuw aanbod vanuit de
gemeente van talrijke activiteiten voor de kleuters en leerlingen van

de lagere scholen. Maar ook Glabbeek Loopt, Glabbeek Fit, Glabbeek Fietst, Glabbeek Zomert, de buitenspeeldag, sportelen, …
blijven in 2017 vaste waarden in het aanbod vanuit de gemeente
voor jong en oud. KSA en Bunker jeugd krijgen elk een EHBO-rugzak voor hun activiteiten. De kindergemeenteraad die begin deze
legislatuur op initiatief van schepen Hilde Holsbeeks voor het eerst
werd opgericht is een absolute meerwaarde. De leden van de kindergemeenteraad worden echt betrokken bij het beleid zoals o.a.
bij de aankoop van speeltoestellen en zij verzamelden recent maar
liefst 5.000 euro voor het goede doel. In 2017 is schepen Hilde
Holsbeeks ook de trekker van de lovenswaardige actie Glabbeek
fietst 1000 km tegen kanker.

Schepen Hilde Holsbeeks zet hoog in op investeringen voor jeugd en sport

De initiatieven van burgemeester Peter Reekmans in 2017:
Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) heeft bij de opmaak van
het budget 2017 opnieuw gewaakt dat de kerntaken van de gemeente centraal staan en zorgt hierdoor dat de exploitatiekosten voor een
optimale dienstverlening financieel haalbaar blijven, ondanks de vele
facturen die de Wetstraat doorschuift naar de gemeenten. En door
een financieel doordacht beleid met langetermijnvisie en het maximaal aantrekken van subsidies zorgt hij bovendien dat we vandaag
als kleine gemeente een fors investeringsbeleid kunnen voeren. Onder zijn burgemeesterschap zal er bovendien geen enkele gemeentebelasting stijgen die de inwoners treft! Alle inwoners konden door
zijn boek Dorpstraat-Wetstraat meer dan ooit ontdekken dat er met
de dossierkennis van de huidige burgemeester de juiste man op de
juiste stoel zit. En hij slaagt er met zijn kennis, ervaring en directe
aanpak ook in projecten die jaren onmogelijk waren in Glabbeek terug op de rails te krijgen en op korte termijn te realiseren. Maar
liefst tien jaar lukte het de vorige bestuursploeg door een duidelijk
gebrek aan kennis niet om de nieuwe gemeenteschool en het woonzorgcentrum te bouwen, dankzij onze burgemeester werden beide
intussen al wel gerealiseerd op amper drie jaar tijd. Ook het dossier
van de commerciële site aan de SPAR zat jaren muurvast, maar
ook hier start door de doortastende aanpak van onze burgemeester in 2017 de bouw van de nieuwe supermarkt en nieuwe handelspanden met appartementen erboven. Tegen de zomer van 2017
zullen ook de eerste serviceflats in onze gemeente volledig klaar
zijn en ook de nieuwe verkaveling Baekveld die jaren onrealiseerbaar leek zorgt binnenkort voor heel wat nieuwe betaalbare woningen. Ons lokaal erfgoed krijgt deze legislatuur voor het eerst echt
aandacht. De opgraving van het neergestort Engels vliegtuig en de
berging van de slachtoffers na 71 jaar bracht zelfs familieleden van
de slachtoffers en filmploegen van VTM, VRT, RTBF en de Engelse
BBC naar ons dorp. Met beperkte middelen voeren we vandaag een
actief erfgoedbeleid waarbij we de geschiedenis van ons dorp willen

doen verder leven bij de toekomstige generaties. De brochure Glabbeek doorheen de eeuwen, de tijdreis tijdens Glabbeek Cultureel en
herdenkingsborden op heel wat historische locaties kunnen duidelijk rekenen op heel wat appreciatie van de inwoners. Ook in 2017
komen er nieuwe herdenkingsborden op meerdere locaties, komt
er een nieuwe website www.vensteropglabbeek.be over ons dorp
doorheen de eeuwen en komt er een brochure en tentoonstelling
over de gecrashte Lancaster NN775 tijdens WO II. De cultuurraad
wordt in 2017 hervormd tot een nieuwe cultuur- en erfgoedraad
om nog meer inwoners bij ons beleid te kunnen betrekken. In 2017
komt er een middenstandscheque om nog meer en beter onze lokale middenstand vanuit de gemeente te ondersteunen. En ook een
nieuwe gemeentelijke website zal de inwoners nog beter informeren over het reilen en zeilen in ons dorp.

Onze hardwerkende burgemeester zet enorm veel zaken in beweging

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be of www.facebook.com/GlabbeekseDorpspartij

Gratis vervoer voor “Veilig Feesten met de Burgemeester”
Inwoners van Glabbeek en de buurgemeenten kunnen zich ook dit jaar opnieuw gratis laten afhalen tussen 21u en 23u, enkel door
reservatie voor 14 februari 2017 via jongeren@dorpspartij.be of info@jatienen.be of via telefoon/sms naar 0494/405667. Tussen
1u en 4u kan iedereen zich zonder reservatie naar huis laten brengen.

In de kijker: De opgraving van het gecrashte Engelse vliegtuig Lancaster NN775
Tijdens het weekend van 11 november 2016 werd het gecrashte
Engelse vliegtuig Lancaster NN775 na 71 jaar opgegraven. Dankzij de inzet voor dit project van burgemeester Peter Reekmans na
grondig vooronderzoek door Dorpspartij-bestuurslid Ben Cleynen
en André Bruyninckx kon niet alleen het vliegtuigwrak volledig opgegraven worden, maar konden we ook de resterende lichamen
van de bemanningsleden bergen zodat ze binnenkort eindelijk een
waardig laatste graf krijgen. De opgraving gebeurde in aanwezigheid van familieleden van de slachtoffers die de burgemeester uit
dankbaarheid een boek cadeau gaven over het 514de RAF-squadron waartoe de gecrashte bemanning behoorde. In 2017 zal er
in het weekend van 29 april tot 1 mei een tentoonstelling over de
Lancaster NN775 en andere gebeurtenissen in Glabbeek tijdens
WO II doorgaan in zaal Glazuur.
Meer info over het project kan je vinden op de website: www.glabbeek.be/lancasternn775

V.U.: Peter Reekmans, Dries 11b - 3380 Glabbeek | opmaak & druk: www.bureauboone.be

Aan de uitgang zal er tijdens het burgemeestersbal opnieuw een BOB-promostand staan waar iedereen een alcoholtest kan doen
om te ontdekken of hij/zij nog in staat is om veilig te rijden. Wie nuchter is krijgt een BOB-sleutelhanger en wie een positieve
ademtest aflegt kan gebruik maken van ons aanbod van veilig gratis vervoer dat de Dorpspartij-jongeren ook dit jaar opnieuw
organiseren i.s.m. JATienen.

