
Eén van de 4 acties in ons gemeentelijk klimaatactieplan 
2021-2030 is investeren in moderne, duurzame en vooral 
energiezuinigere  gemeentelijke gebouwen. Wij schuiven de 
kosten van de klimaatfactuur niet door naar de inwoners zoals de 
hogere overheden doen, maar ondernemen als gemeentebestuur 
zelf actie. We realiseerden onder Dorpspartijbeleid al de bouw 
van een nieuwe moderne gemeenteschool, de multifunctionele 
evenementenhal Hangaar 44 en nieuwe lokalen naast GC De 
Roos. En we renoveerden ook al duurzaam enkele oude gebouwen 
zoals de buitenschoolse kinderopvang, de pastorij van Bunsbeek 
en het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever. 

Momenteel finaliseren we de verbouwing van de nieuwe 
gemeenteloods voor de dienst openbare werken en recent gingen 
we van start met de grondige renovatie van het gemeentehuis, 
dat bovendien ook een nieuwe aanbouw krijgt waardoor de 
bibliotheek, OCMW- en gemeentediensten binnenkort onder één 
dak komen te zitten. Met dit doordacht investeringsbeleid zorgen 
we niet alleen voor moderne gemeentelijke gebouwen, maar laten 
we vooral de gemeentelijke energiefactuur fors dalen. 

Nieuw gemeentehuis 2.0

Burgemeester Peter Reekmans: “Op dinsdag 9 november gingen 
de afbraakwerken van de oude bijbouw aan ons gemeentehuis van 
start. Het gemeentehuis bestaat uit het hoofdgebouw (de vroegere 
Melkerij) en een laagbouw die in 1987 werd aangebouwd. We 
kiezen nu voor een duurzame renovatie van het hoofdgebouw en 
een enorm energiezuinige nieuwe aanbouw die twee verdiepingen 
nieuwe kantoor -en vergaderruimten krijgt. 
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In het hoofdgebouw wordt ook de zolder ingericht tot kantoorruimte 
en wordt het lager gelegen niveau gebruikt voor de inrichting van 
onze nieuwe bibliotheek.” Schepen van patrimonium Tom Struys: 
“Door de ongebruikte zolder in het hoofdgebouw nuttig te gaan 
herinrichten en met de bouw van een nieuwe aanbouw komt 
er maar liefst 500 m2 aan kantoorruimte bij. En we investeren 
bovendien fors in isolatie, zonnepanelen, LED verlichting, nieuwe 
verwarming, ventilatie en airco zodat het gemeentehuis 2.0 heel 
energiezuinig wordt. Dat we ook de gemeentelijke bibliotheek in het 
nieuw gemeentehuis huisvesten is qua locatie en bereikbaarheid 
niet alleen de beste keuze, maar vooral ook financieel de meeste 
interessante keuze voor een kleine gemeente als de onze.”

Nieuwe gemeenteloods

In 1987 kocht de gemeente het oud militair domein in de 
Steenbergestraat aan en tot 2012 werd er onder vorige 
gemeentebesturen gedurende 25 jaar compleet niets geïnvesteerd 
in de modernisering van het domein met oude legerloodsen die 
bovendien vol asbest zaten. Eerste schepen Kris Vanwinkelen: 
“Toen wij als Dorpspartij in 2013 aan het beleid kwamen werd 
er onmiddellijk een meerjarenplan opgemaakt voor de duurzame 
renovatie en het asbestvrij maken van de oude legerloodsen. 
Eén oude legerloods werd omgebouwd tot de gemeentelijke 
evenementenhal Hangaar 44, een loods werd omgebouwd tot 
een pop-up revalidatiecentrum, nog een andere loods werd 
vernieuwd voor het verkeerspark van de politie, één loods maakte 

plaats voor een nieuw gemeentelijk afvalcontainerpark en recent 
verbouwden we nog eens een loods tot nieuwe gemeenteloods 
voor de dienst openbare werken. De nieuwe gemeenteloods 
werd grondig gerenoveerd aan de binnen -en buitenzijde. Deze 
loods kreeg niet alleen een nieuw geïsoleerd dak, maar ook de 
wanden werden gezandstraald en we plaatsten nieuwe poorten. 
En aan de binnenzijde werd een volledig nieuw magazijn, kantoor 
en refter voor de dienst openbare werken ingericht. Binnenkort 
verbouwen we nog een laatste loods tot opslagloods voor de 
verenigingen, wordt er een nieuwe ruime parking aangelegd en 
wordt de weginfrastructuur van het gemeentelijk domein volledig 
vernieuwd en voorzien van openbare verlichting.”  

Zo zal het nieuw gemeentehuis 2.0 er gaan uitzien
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Oordeel zelf: de gemeenteloods voor en na Dorpspartijbeleid



Glabbeek krijgt als één van de eerste gemeenten in de regio een natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaatsen zijn zones op natuurlocaties voor asver-
trooiing en het begraven van biologisch afbreekbare urnes. Doordat 
het gewijzigde decreet op de begraafplaatsen intussen toelaat om 
een natuurbegraafplaats te realiseren heeft het gemeentebestuur 
als één van de allereerste in de ruime regio beslist om samen met 
het Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB) een nieuw bos te gaan 
aanplanten op een perceel dat bereikbaar is via de Kaalveldstraat 
om hier een natuurbegraafplaats te kunnen realiseren. In Nederland 
en Duitsland bestaan deze begraafplaatsen al geruime tijd, in 
Vlaanderen bestaan deze nog maar in een tweetal gemeenten. Het 
dossier wordt momenteel gefinaliseerd zodat de gemeenteraad 
in de loop van volgend jaar de nieuwe natuurbegraafplaats kan 
goedkeuren. 

Schepen van begraafplaatsen Hans Hendrickx: “We willen in-
woners die dat wensen in al hun levensfases dichter bij de natuur 
brengen. Zo realiseerden we in 2018 al een geboortebos en nu 
gaan we een natuurbegraafplaats realiseren waarvoor we ruim 1 
hectare nieuw bos gaan aanplanten. Hierdoor kan een overledene 
kiezen voor een laatste rustplaats in de natuur en kunnen de 
nabestaanden de overledene daar in alle rust gedenken. We 
creëren hiermee een nieuw aanbod dat zich onderscheidt van het 
bestaande aanbod op de gemeentelijke begraafplaatsen in alle 
deelgemeenten. Uiteraard blijven alle andere begraafplaatsen in 
onze gemeente behouden, maar krijgen inwoners gewoon meer 
keuze over waar ze begraven willen worden. We kiezen bewust 
voor een extra natuurbegraafplaats i.p.v. de bestaande kerkhoven 
te vergroenen. Sommige gemeenten deden al een herinrichting van 

hun kerkhoven tot een groene begraafplaats, waarbij we spijtig 
genoeg enkel kunnen vaststellen dat deze onmogelijk onkruidvrij 
te onderhouden zijn. Op de bestaande kerkhoven behouden we dus 
de bestaande klinkers, kiezel en/of dolomiet en ook het permanent 
intensief onderhoud van de kerkhoven zonder onkruid blijft voor 
ons als Dorpspartij absoluut prioritair. De realisatie van een extra 
natuurbegraafplaats zorgt voor wie dat wenst pas echt voor een 
groene begraafplaats.” 

Schepen Hans Hendrickx zorgt permanent voor propere kerkhoven



Inwoners plukken de financiële vruchten 
van 10 jaar Dorpspartijbeleid

In 2022 staat de Dorpspartij al tien jaar aan het roer in ons dorp en 
zorgen we dat de totale gemeentelijke belastingdruk in Glabbeek 
één van de allerlaagste is in de ruime regio. Dit konden we 
realiseren door de voorbije jaren de gemeente financieel gezond 
te besturen, geen enkele belasting te laten stijgen en doordat een 
woning bezitten in ons dorp tot ruim 25% goedkoper is via de 
onroerende voorheffing dan in bijna alle andere buurgemeenten. 
En door vanaf 2022 het afvalcontainerpark maximaal gratis te 
maken laten we de gezinsfacturen nog verder dalen. Dit is dus 
een belastingvermindering waarbij alle inwoners gewoon meer 
gemeentelijke dienstverlening voor minder centen krijgen.  We 
zullen vanaf januari bovendien de eerste gemeente in Vlaanderen 
zijn waar iedereen voor quasi alle afvalfracties gratis op het 
gemeentelijk containerpark terecht zal kunnen. Om afvaltoerisme 
te vermijden vanuit andere gemeenten, is er wel een maximum op 
het aantal kilo’s dat een gezin per jaar gratis mag binnen brengen 
en die berekening maakten we op basis van de gemiddelde 
afvalcijfers per gezin van de voorbije jaren. De enige uitzondering 
blijft grofvuil omdat je dit als gemeente volgens de richtlijnen van 
OVAM niet gratis kan maken, maar ook hiervoor hanteren we het 
minimumtarief. We denken bovendien ook aan (ver)bouwers die 
in hun bouwperiode extra gratis kilo’s krijgen. Al jaren gebruiken 
gemeentebesturen in ons land geniepig de afvaltarieven om 
verdoken extra inkomsten te innen. Wij waren eerder ook al de 
eerste die weigerde om nog verdoken gemeentebelastingen via de 
afvalintercommunale te heffen via de afvaltarieven die al jaren in 
stijgende lijn zitten. En we zijn één van de allerlaatste gemeenten 
die bewust niet kiezen voor het veel duurdere DifTar-systeem voor 
de huisvuilophalingen.

Burgemeester Peter Reekmans: “Omdat het leven al duur genoeg 
is en ons land namelijk al wereldkampioen is op vlak van de 
hoogste belastingen, bewijzen we onder Dorpspartijbeleid dat 
ook meer voor minder kan. We kunnen dit financieel voordeel 
aan onze inwoners geven omdat we enerzijds sinds 2013 enorm 
veel subsidies van de hogere overheden naar Glabbeek haalden 
en anderzijds omdat we de gemeente even doordacht als een 
bedrijf besturen. Waar de meeste buurgemeenten eerder al 
belastingverhogingen doorvoerden, voeren wij nu in Glabbeek 
als één van de weinigen een zuivere belastingvermindering 
door en laten we de gezinsfacturen voor afval fors dalen. Alle 
inwoners plukken nu dus de financiële vruchten van 10 jaar 
Dorpspartijbeleid. Want volgend jaar zal onze partij tien jaar aan 
het roer van ons dorp staan, waarbij voor- en tegenstanders 
enkel kunnen toegeven dat onze Dorpspartijploeg Glabbeek in de 
meest positieve zin veranderde. We zijn als Dorpspartij niet alleen 
uitermate fier op ons dorp, maar vooral fier dat wij wel het verschil 
maken met quasi alle andere partijen die vooral uitblinken in het 
leven van de mensen steeds duurder te maken.”
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