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Gemeente Glabbeek heeft nieuwe en eindelijk veilige schoolbus

Burgemeester Peter Reekmans en bevoegd schepen Matthias Mertens namen de sleutels van de nieuw bus in ontvangst

Eén van de eerste beslissingen die de bestuursmeerderheid
Dorpspartij-sp.a nam bij de start van de legislatuur, was de
aankoop van een nieuwe schoolbus. Schepen Matthias Mertens:
“Amper 14 dagen na die beslissing vorig jaar vloog de oude tot op
de draad versleten schoolbus in brand. De beslissing om die bus
te vervangen, had eigenlijk al veel vroeger moeten genomen zijn,
maar de vorige bestuursploeg schoof dit steeds voor zich uit.”
Deze nieuwe schoolbus zal niet enkel dienen voor het vervoer
van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool, maar zal
ook gebruikt worden voor de vrije basisscholen van Kapellen,
Bunsbeek en Wever. Burgemeester Peter Reekmans, tevens
bevoegd voor Onderwijs: “Wij streven naar gemeenschappelijk
busvervoer voor alle leerlingen van onze 4 Glabbeekse scholen,
en niet enkel voor de leerlingen van de gemeenteschool.
Alle ouders van Glabbeekse schoolgaande kinderen betalen
belastingen, vandaar dat we de bus ook aan iedereen willen
aanbieden. Vroeger was dit enkel voor de kinderen van de
gemeentelijke school, maar vanaf nu kunnen ook de andere
scholen in de gemeente gebruik maken van de gemeentebus.”
Intussen wordt reeds door de gemeente het busvervoer van de
vrije basisschool Kapellen en de gemeenteschool uitgevoerd. In

een volgende fase, wanneer de schoolbus van de vrije scholen
Bunsbeek en Wever uit omloop genomen zal worden, realiseren
we volledig gemeenschappelijk busvervoer voor alle scholen
op het hele grondgebied. Ook in het weekend zal de bus ter
beschikking gezet worden voor de Glabbeekse verengingen,
een gebruikersreglement om dat in goede banen te leiden, is
in opmaak.
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Interview met Peter Reekmans: kersvers vader, burgemeester en fractievo

De eerste foto van Marie-Julie Reek

mans met mama en papa

2014 lijkt wel hét jaar van Peter Reekmans. U werd niet
alleen burgemeester, fractievoorzitter in het parlement,
maar ook vader van uw eerste kindje begin dit jaar. Is uw
leven nu veranderd?
Absoluut. De geboorte van Marie-Julie is natuurlijk wel de grootste
verandering in het leven van mijn echtgenote Caroline en mezelf.
De geboorte van dit kleine wondertje is écht speciaal, ik denk dat
alle ouders dit trots gevoel wel kennen. Het burgemeesterschap
gaf mij vooral een fantastisch gevoel omdat de meeste inwoners
van onze gemeente mij effectief als Burgemeester wilden. Maar
op zich is dit mandaat een verlengde van mijn jarenlange politiek
engagement en mijn parlementair mandaat was de ideale
leerschool wat maakt dat ik heel snel productief was in deze
nieuwe taak. Het eerste jaar als schepen vormde ik trouwens
ook een hechte tandem met Jos Vicca, waardoor we heel wat
dossier op de rails konden zetten. Jos was continu aanwezig op
het gemeentehuis en ik kon mij focussen op de projecten achter
de schermen. Bijna alle nieuwe projecten werden in de steigers
gezet, waarvan de resultaten ook snel zichtbaar zullen zijn.
Fractievoorzitter worden in het Vlaams Parlement begin februari
was echter niet gepland, maar is vooral een beloning voor mijn
harde parlementaire werk. Ik ben er vooral trots op dat ik al 5
jaar op rij veruit het meest actieve Vlaams Parlementslid ben.
Maar het worden nu wel enkele zware maanden voor mij, tot aan
de verkiezingen van 25 mei heb ik een immens gevulde agenda
af te werken. Maar mijn absolute prioriteit blijft wel uitgaan naar
Glabbeek…
In Glabbeek leeft het gevoel m.b.t. de deelgemeenten nog
echt, gaat u dit anders aanpakken dan vroeger?
Met ons beleidsplan zetten we eindelijk, na jaren, alle
deelgemeenten echt op de agenda. Hiermee wil ik als
eerste burgemeester een einde maken aan de strijd van

de deelgemeenten. Want deze strijd kwam er net door het
vorige bestuur, dat tientallen jaren enkel oog had voor de
hoofdgemeente. Sterker zelfs, de burgemeester moést altijd
uit de hoofdgemeente komen. Het feit dat wij nu een immense
inhaalbeweging moeten doen in de dorpskernvernieuwing van
alle deelgemeenten, is het bewijs dat het gevoel dat bij heel
veel inwoners leefde terecht was. Ik ben een burgemeester van
Bunsbeek, Kapellen, Glabbeek, Zuurbemde, Attenrode en Wever
die elke deelgemeente gelijke middelen zal geven. En ik wil op
deze manier de laatste burgemeester zijn die geconfronteerd
wordt met de gevolgen van de strijd tussen de deelgemeenten.
Wat maakt dit beleid anders dan het beleid van de voorbije
jaren?
Wij zijn een nieuwe ploeg die effectief voor verandering en
vernieuwing gaat, dit merken de bewoners zeer duidelijk al na
een jaar. Maar ook de hechte collegiale samenwerking tussen de
Dorpspartij en sp.a speelt hierin een rol. Een sterk gemotiveerd
team kan veel meer bereiken, kliekjesvorming zoals vroeger
aan de orde van de dag was is nu volledig verleden tijd, wij
gaan samen voluit voor beter bestuur. De resultaten die onze
gemeente recent scoorde in de grote enquête van de krant Het
Nieuwsblad, bewijzen dit objectief. Maar liefst 63,30% vindt het
huidige gemeentebestuur beter dan het vorige... Glabbeek staat
in deze bevraging op de derde plaats van alle Oost-Brabantse
gemeenten i.v.m. waar de inwoners het liefst wonen en waar
het huidige gemeentebestuur de meeste punten krijgt. Vooral de
werkkracht, communicatie, informatie en dienstbaarheid van de
bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a vinden de inwoners een
immense verbetering t.o.v. vroeger. 46,79% vindt de aanpak
van het wegenonderhoud nu beter t.o.v. amper 16,80% in 2009.
In 2013 vinden de inwoners de klantvriendelijkheid van de
gemeentediensten met 82,57% beter, in 2009 was dat 68,80%.
De ondersteuning van het verenigingsleven vindt 67,89% goed,

oorzitter in het Vlaams Parlement.
in 2009 was dit amper 39,20%. Deze enquête en ruim 800
aanwezigen op mijn eerste burgemeestersbal bewijst dat het
werk van onze ploeg door de bevolking gesmaakt wordt, maar
geeft ons vooral nog meer energie om op de ingeslagen weg
verder te gaan.
Volgens de oppositie is jullie goed beleid enkel te danken aan
de positieve gemeentelijke spaarpot?
De gemeente heeft inderdaad een mooie spaarpot, maar dit
komt enkel doordat er de voorbije jaren amper iets gebeurde in
onze gemeente. Dit maakt ook dat wij nu dubbel zo hard moeten
werken om op heel wat domeinen forse inhaalbewegingen te
realiseren. De komende jaren zullen we fors investeren én toch
een mooie spaarpot overhouden op het einde van de legislatuur.
Samengevat: op het einde van deze legislatuur zal er evenveel
geld in de gemeentekas zitten als bij de start van de legislatuur
én zal er opmerkelijk veel verwezenlijkt zijn. Dat kan o.a. ook
doordat wij de helft van onze investeringen betalen met subsidies
van de hogere overheden, je moet die kansen grijpen ten bate
van onze inwoners. De nieuwbouw voor de gemeentelijke
kleuterschool is het mooiste voorbeeld hiervan, 12 jaar deed
men niets met dit dossier en op één jaar tijd heb ik dit dossier nu
wel rond gekregen. De bouw zal concreet in 2015 starten. Wat
anderen op twaalf jaar niet konden en wij nu op amper één jaar
realiseren, dat zijn dossiers waar ik trots op ben. Maar eerlijk, dit
vergde inzet en vooral veel overleg met de hogere overheden. En
inderdaad: als je je weg hiervoor in Brussel kent, gaat dit vlotter,
dat is trouwens mijn taak als volksvertegenwoordiger.
U pleit ook voor meer verkeersveiligheid, hoe gaan jullie dat
aanpakken?

Fractievoorzitter Peter Reekmans in actie in het Vlaams Parlement

schoolomgevingen veiliger te maken. Op initiatief van ons jongste
Dorpspartij-gemeenteraadslid Simon Vandermeulen keurde de
gemeenteraad onlangs unaniem de ondertekening goed van het
SAVE-charter van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.
Glabbeek is trouwens de eerste gemeente in de ruime regio
die dit charter ondertekende. Maar wat ik echt lovenswaardig
vond was het initiatief van de Dorpspartij-jongeren die tijdens
het burgemeestersbal veilig gratis vervoer organiseerde, waar
massaal gebruik werd van gemaakt.

“Na één jaar vindt 63,30%
het huidige gemeentebestuur
al beter dan het vorige”

Bij alle geplande openbare werken zal verkeersveiligheid
centraal staan. Geen peperdure maatregelen maar gewoon
investeren in betere en veiligere wegen, voet –en fietspaden.
En om de snelheid in de dorpskernen af te remmen gaan we
werken met snelheidsremmers, geen wegversmallingen maar
verkeerskussens waarvan in andere gemeenten al bewezen
is dat ze effectief werken. Maar onze grootste aandacht zal U hebt zelf jaren oppositie gevoerd, is deze oppositie anders
uitgaan naar de allerzwakste weggebruikers, door vooral de dan jou oppositie destijds?

Burgemeester Peter Reekmans en gemeenteraadslid Simon Vandermeulen
namen het SAVE-charter in ontvangst

Ik voerde op een heel andere manier oppositie. Ik had dossierkennis
en durfde zeggen waar het op stond. En als wij niet akkoord met
iets waren, gaven wij een alternatief. De Dorpspartij-oppositie had
vooral kritiek op het ontbreken van een langetermijnvisie voor het
bestuur van ons dorp, wij reikten als oppositie een visie aan dat
het beleid van vandaag geworden is. Daarom kan ik niet begrijpen
dat sommige huidige oppositiepartijen nu zaken wegstemmen
waar ze vroeger voor waren. De oppositie heeft een taak, een
belangrijke zelfs, zij moeten vooral waken over het beleid in het
algemeen. Alleen heb ik hiervan nog maar weinig gemerkt. De
oppositie mag het vanzelfsprekend ook de meerderheid moeilijk
maken door te wijzen op eventuele ongerijmdheden of gemiste
kansen enzovoorts, ik heb dat ook jarenlang gedaan en zo
meer dan eens kunnen wegen op het beleid van de toenmalige
schepenen. Maar het voorbije jaar brachten de meeste leden van
de huidige oppositie er in de verste verte iets van terecht, hun
inbreng tijdens de gemeenteraad is ronduit ondermaats en betreft
vooral het met een vergrootglas opsporen van een taalfoutje
in de dossiers of klachten indienen tegen een symbolisch
afscheidscadeau voor de vorige Burgemeester... Als dat deze
mensen gelukkiger maakt, het zij zo. Wat de meerwaarde ervan
voor de bevolking is, is mij evenwel een raadsel! Ondertussen
gaan wij als meerderheid alvast op een positieve manier door
voor het welzijn van de inwoners van onze prachtige gemeente!

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be
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Eerste Editie “Feesten met de Burgemeester”
was met ruim 800 aanwezigen een gigantisch succes!
Meer sfeerbeelden via www.dorpspartij.be
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