
De Dorpspartijmeerderheid ging voor de opmaak van een gemeen-
telijk sportinfrastructuurmeerjarenplan 2021-2030 in dialoog met 
de lokale sportverenigingen. Intussen is het dossier volledig klaar 
en staat het voor goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad 
van 4 maart. Voorzitter Fons Scheys van de gemeentelijke sport-
raad : “We gaan de komende jaren fors investeren in sportinfra-
structuur in ons dorp. We ontwikkelden hiervoor niet alleen een 
lange termijnvisie voor de gronden die de site van het gemeen-
tehuis en de gemeentelijke sporthal verbinden. Maar dankzij het 
GRUP zonevreemde recreatie zorgden we dat de terreinen van 
onze sportverenigingen met eigen infrastructuur recreatiezone 
werden en er hier eindelijk investeringen mogelijk zijn. Zo krijgt 
het oefenterrein van de Gunningenruiters een nieuwe paardenpis-
te en een verlichte Finse piste. En ook de voetbalclubs van Buns-
beek en Glabbeek krijgen heel wat financiële middelen om hun 
infrastructuur te vernieuwen en energiezuiniger te maken. Nadat 
we als bestuursmeerderheid eerst het financieel kader van het 
sportinfrastructuurmeerjarenplan 2021-2030 hebben uitgewerkt, 

gingen we hierover in dialoog met onze lokale sportverenigingen. 
We zijn dan ook enorm fier dat we dit de komende jaren schou-
der aan schouder met onze sportverenigingen kunnen realiseren, 
want nooit eerder werd er door een gemeentebestuur zo fors ge-
investeerd in sportbeleving in Glabbeek.”

Burgemeester Peter Reekmans: “Deze legislatuur konden we al 
voor 1 miljoen euro onvoorziene subsidies voor wegenwerken 
naar ons dorp halen. Met deze extra financiële middelen kopen we 
niet alleen gronden achter het gemeentehuis en naast de sporthal 
aan, maar gaan we ook investeren in een nieuwe sportpool op 
deze locatie. En voor het moderniseren van hun terreinen zullen 
ook onze sportverenigingen dankzij het nieuw sportinfrastructuur-
meerjarenplan 2021-2030 beroep kunnen doen op ruim 500.000 
euro financiële ondersteuning via een combinatie van gemeente-
lijke investeringssubsidies en renteloze leningen.”

De Dorpskrant  
   Infokrantje Glabbeekse Dorpspartij                                           februari 2021

Met sportinfrastructuurplan 2021-2030 gaan we fors investeren in sport 

vervolg pagina 2 >

De burgemeester, sportschepen Hans Hendrickx en voorzitter van de sportraad Fons Scheys aan de sporthal
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Sportschepen Hans Hendrickx: “De huidige recreatiecluster in de 
kern van Glabbeek bestaat uit de bestaande site sporthal met een 
oppervlakte van 39a20ca en de terreinen van voetbalclub VZ Glab-
beek met een oppervlakte van 1ha4a8ca. Voor de uitbreiding van 
deze recreatiecluster tot de nieuwe sportpool kern Glabbeek zal 
de oppervlakte meer dan verdubbelen, met een totale oppervlakte 
van 3ha72a72ca. De gemeente kleurt voor de ontwikkeling van de 
nieuwe sportpool met een GRUP de terreinen tussen het gemeen-
tehuis en de gemeentelijke sporthal in als extra terreinen voor 
gemeenschapsvoorzieningen. Op deze terreinen voorzien we de 
aanleg van een openlucht sportpark met speelvelden in kunstgras 
voor jeugd en sport. Achter het gemeentehuis wordt een nieuwe 
landschapsparking aangelegd voor 83 voertuigen, deze parking 

kan gebruikt worden voor het gemeentehuis, GC De Roos, JH De 
Bunker en de sportpool. En op de percelen die de gemeente gaat 
verwerven naast de gemeentelijke sporthal langs de Tiensesteen-
weg wordt er nog een nieuwe bijkomende parking aangelegd voor 
de site van de sporthal en voetbalclub VZ Glabbeek met extra 
parkeergelegenheid voor 50 voertuigen. Op de steenweg komt er 
bovendien een veiligere oversteekzone ter hoogte van de nieuwe 
parking en het terrein van VZ Glabbeek. En in de nieuwe sportpool 
voorzien we ook in de uitbreiding van de bestaande gemeentelijke 
sporthal met een oppervlakte van 400 m2. Door de sporthal uit te 
breiden, zorgen we voor meer gebruikscapaciteit voor alle sport-
verenigingen. Met dit sportinfrastructuurplan 2021-2030 hebben 
we aandacht voor alle sportverenigingen in ons dorp.” 

Het integrale sportinfrastructuurplan kan je lezen op:     
 www.dorpspartij.be/sportinfrastructuurplan
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Toekomstbeeld van de nieuwe sportpool en parkings

Gemeentelijk klimaatactieplan 2021-2030 

Met de toekomst van onze planeet in het achterhoofd, is de milieuwinst meer en 
meer een factor bij alle gemeentelijke investeringen. Deze winst kan uitgedrukt 
worden in CO2. Hoe minder CO2, hoe kleiner de ecologische voetafdruk van onze 
gemeente. Gemeenteraadslid Ronny Vergeylen: “Wij zijn als Dorpspartijmeerder-
heid momenteel een nieuw gemeentelijk klimaatactieplan 2021-2030 aan het 
finaliseren rond 5 concrete acties. Terwijl de meeste (gemeentelijke) klimaat-
actieplannen uitblinken in vage plannen en intenties op middellange en lange 
termijn, kiezen we er in Glabbeek bewust voor om een realiseerbaar gemeentelijk 
klimaatactieplan op te maken rond concrete acties die we effectief  tussen 2021 
en 2030 zullen realiseren. De acties waar we rond gaan werken zijn: een energie-
zuinigere (straat)verlichting, het aanplanten van 20 hectare nieuwe bossen, ver-
der investeren in energiezuinigere gemeentelijke gebouwen, duurzame mobiliteit 
en rationeel watergebruik.” 



Gemeente Glabbeek gaat fietspaden aanleggen in de Torenstraat voor 
veiligere verbinding tussen dorpskernen Wever en Attenrode 

De gemeente gaat in twee fases samen met Aquafin de riole-
ring vernieuwen van de Torenstraat tussen de kruispunten met 
de Doelaagstraat (Attenrode) en de Steenbergestraat (Wever). De 
gemeente kon eind verleden jaar dit subsidiedossier nog versneld 
goedgekeurd krijgen bij de VMM. Omdat er verleden jaar amper 
60% van de beschikbare Vlaamse subsidies werden aangevraagd 
door andere gemeenten bleef er last minute heel wat beschikbaar 
voor gemeenten die wel bij de pinken zijn. Samen met de riole-
rings- en wegenwerken in de Torenstraat gaat de gemeente ook 
fietspaden aanleggen tussen de dorpskernen van deelgemeenten 
Wever en Attenrode. De werken zullen in twee fases uitgevoerd 
worden, fase 1 gaat binnenkort al van start en fase 2 gaat in uit-
voering in 2023. 

Schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen: “Fase 1 omvat 
de aanleg van nieuwe riolering, wegeniswerken en aanliggende 
fietspaden in de Torenstraat tussen het kruispunt Doelaagstraat en 
het kasteel van Attenrode. Fase 2 omvat de aanleg van vrijliggende 
fietspaden achter de gracht tussen het kasteel van Attenrode en 
het oud gemeentehuis van Attenrode. En de aanleg van nieuwe 
rioleringen, wegeniswerken en aanliggende fietspaden tussen het 

kruispunt Hulsbos en de Steenbergestraat. In de Torenstraat komt 
er bovendien ook een extra gesubsidieerd bufferbekken om hier 
de problematiek van wateroverlast definitief te kunnen oplossen.” 

Gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael “Met de aanleg van 
fietspaden tussen Wever en Attenrode, komen we hier eindelijk 
tegemoet aan de vele verzuchtingen van de bewoners van de To-
renstraat die al jaren vragende partij waren voor een veiligere To-
renstraat met een voet -of fietspad. De verbinding tussen Wever 
en Attenrode via de Torenstraat is al tientallen jaren zeer onveilig 
voor zwakke weggebruikers, daarom namen we als Dorpspartij-
meerderheid deze straat op als één van de prioritair aan te pak-
ken straten in ons wegenmeerjarenplan 2013-2030. De kostprijs 
voor de nieuwe fietspaden in de Torenstraat is geraamd op 1 mil-
joen euro, waarvoor we maar liefst 90% subsidies krijgen uit het 
Vlaams fietsfonds. Het eigen aandeel van de gemeente is hier-
door amper 100.000 euro. In totaal halen we voor dit dossier ruim 
900.000 euro Vlaamse subsidies voor de fietspaden en 800.000 
euro Vlaamse subsidies voor de riolerings- en wegenwerken naar 
ons dorp.”

Schepen Kris Vanwinkelen en gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael in de Torenstraat
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Gemeentelijke bibliotheeksite in Kapellen wordt sociaal woonproject 

Glabbeek heeft niets te winnen bij een fusie met buurgemeenten

Voorzitter Luc Lambrechts van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (Gecoro): “De ingediende ontwerpplannen 
zullen in de loop van het jaar voorgesteld worden op een infor-
matievergadering voor onze inwoners. Maar uiteraard moet het 
sociaal woonproject volledig passen binnen het landelijk karakter 
van ons dorp. Elke gemeente kreeg van de Vlaamse overheid een 
bindend sociaal objectief, het zogenaamd BSO, opgelegd. Voor 
Glabbeek betekent dit concreet dat wij als gemeente minimum 
51 sociale huurwoningen moeten realiseren tegen uiterlijk 2025. 
Met de geplande sociale woonprojecten de Melkroos in Glab-
beek, het Baekveld in Bunsbeek en het Lusthof in Kapellen zal 
onze gemeente op tijd voldoen aan het aantal verplichte sociale 
huurwoningen. Maar we bieden vooral een oplossing voor heel wat 
inwoners die vandaag al jaren op de wachtlijst voor een sociale 
huurwoning staan.”  

De gemeente Glabbeek zal na de verhuis van de gemeentelijke bi-
bliotheek naar het nieuw gemeentehuis in 2022 de huidige biblio-
theeksite in de  Stationsstraat in deelgemeente Kapellen verko-
pen aan sociale huisvestingsmaatschappij SWaL die er een nieuw 
sociaal woonproject “het Lusthof” zal realiseren. Op de gemeente-
raad van donderdag 4 februari werd het bijzonder bestek ontwerp 
en opvolging van de architectuur voor het sociaal woonproject 
goedgekeurd. Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries, tevens lid 
van de raad van bestuur van SWaL: “Na de goedkeuring door de 
gemeente zal SWaL nu de procedure opstarten voor het aanstellen 
van een ontwerper voor de bouw van sociale huurwoningen op de 
site van de huidige bibliotheek in Kapellen. Een beoordelingscom-
missie zal hierbij oordelen over de ontwerpen van de deelnemende 
architecten. In deze beoordelingscommissie zetelen twee afge-
vaardigden van de gemeente, een afgevaardigde van de VMSW en 
twee afgevaardigden van SWaL.”

Tielt-Winge en Bekkevoort contacteerden Kortenaken, Geetbets en Glabbeek 
met de vraag voor een fusie. In ons verkiezingsprogramma amper twee jaar 
geleden beloofden we om niet mee te gaan in een vrijwillige gemeentefusie 
zonder financiële meerwaarde voor onze inwoners. De Dorpspartijmeerderheid 
gaat daarom niet in op deze vraag omdat ons kleine Glabbeek financieel gezond 
is en meer dan ooit een ambitieus investeringsbeleid voert. De schulden van 
de buurgemeenten zijn vandaag twee tot drie keer zo hoog als in Glabbeek, 
waardoor het absoluut geen meerwaarde is om te fusioneren met eender welke 
stad of gemeente(n). Ook onze gemeentebelasting is dankzij een lage onroerende 
voorheffing één van de laagste in de regio. Maar op de laatste gemeenteraad 
kwam er een verbazingwekkende vraag van oppositiepartij CD&V, die blijkbaar 
wel verkennende fusiegesprekken wil. Gelukkig is er nog de Dorpspartij die wel 
fier is op ons dorp en die de strijd van ere-burgemeester Arséne De Coster in 
1976 voor een autonoom Glabbeek tenminste nog wel waardeert. Uit enquêtes 
blijkt bovendien, dat amper 18% van onze inwoners voor een gemeentefusie zijn. 
En Vlaanderen kan indien ze dat al zou beslissen, pas ten vroegste na 2030 
gemeentefusies kunnen verplichten.

Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries en Gecoro-voorzitter Luc Lambrechts
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schuld per 
inwoner

onroerende 
voorheffing

Glabbeek 770 euro 756 opc.

Bekkevoort 2.161 euro 882 opc.

Tielt-Winge 1.311 euro 850 opc.

Tienen 1.536 euro 982 opc.
Bron: Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur (2019)


