
Burgemeester Glabbeek zorgde ervoor dat oudejaarsactie veilig vervoer in de regio bleef bestaan!

Door een discussie tussen JATienen vzw en de stad Tienen dreigde 
de 20ste editie van de gratis veilig vervoeractie op oudejaar voor 
ruim 3.000 inwoners van de regio Glabbeek, Boutersem, Linter, 
Hoegaarden en Tienen plots te verdwijnen. Burgemeester Peter 
Reekmans nam samen met zijn collega’s van Linter, Boutersem 
en Hoegaarden het initiatief om tot een oplossing te komen zodat 
de inwoners van deze vier gemeenten niet in de kou kwamen te 
staan. Door bemiddeling en intens overleg vanuit Glabbeek kwam 
er op 16 december een oplossing uit de bus voor gans de regio. 
Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij): “Ik maakte 
mee deel uit van de delegatie die met JATienen onderhandelde en 
ben blij dat wij met hen en de andere gemeenten (de stad Tienen 
incluis) tot een akkoord kwamen voor de komende vijf jaar. Want in 
de nieuwe overeenkomst tussen de vijf gemeenten uit onze regio 
is Glabbeek zelfs de nieuwe gastgemeente en uitvalsbasis van 
JATienen voor de komende vijf jaar. We zorgden bovendien voor 
een nieuw financieel transparant akkoord door de oudejaarsactie 
te financieren aan 0.09 eurocent per inwoner eerlijk verdeeld 
volgens het aantal inwoners per deelnemende gemeente. Dankzij 
de enorme inzet van onze burgemeester tijdens deze moeilijke 
onderhandelingen bereikten we een sterk akkoord voor gans 
de regio. Ik ben trots dat Glabbeek de komende vijf jaar het 
uithangbord is van veilig feesten op eindejaar.” Uit erkentelijkheid 

voor de tientallen vrijwilligers van JATienen ging burgemeester 
Peter Reekmans ook zelf tijdens deze 20ste oudejaarseditie 
meehelpen als vrijwilliger om inwoners veilig te gaan ophalen en 
thuis te brengen.

De Dorpskrant  
   Infokrantje Glabbeekse Dorpspartij                   januari 2016

Lees pag. 4
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“ Feesten met de

De Burgemeester en gemeenteraadslid Simon Vandermeulen hielpen als vrijwilliger mee inwoners tijdens oudejaar veilig vervoeren

De Dorpspartij wenst iedereen een 
gelukkig en gezond 2016!



De komende drie jaar blijven we als grootste beleidspartij met veel inzet bouwen aan Glabbeek en ook in 2016 staan er dus weer heel wat 
investeringen op stapel. Nu alle grote projecten intussen in uitvoering of gepland zijn, zullen we ons de komende jaren vooral focussen op 
de verdere verfraaiing van alle deelgemeenten. 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 dit jaar doen. We zijn vooral trots dat we 
dit fors en doordacht investeringsbeleid kunnen voeren en er bovendien voor zorgen dat onze gemeentefinanciën uiterst gezond blijven!

Ook in 2016 blijven we bouwen 
aan Glabbeek...

Ook Schepen Matthias Mertens (Dorpspartij) o.a. bevoegd voor 
Openbare Werken en Groendienst zal in 2016 niet stilzitten. Hij blijft 
het wegenwerkenplan 2013-2018 verder afwerken. Het wegdek  
van de Groenstraat, Keibergstraat, Steenbergestraat, Koningsstraat, 
Sint-Katharinastraat, Oude-Diestsestraat en ook de Baekveldstraat 
worden dit jaar nog aangepakt. De Vissenakensesteenweg krijgt 
nieuwe fietspaden en verkeersremmers. En de onveilige fietspaden 
in de Butschovestraat worden volledig vernieuwd. Ook voor dit 
dossier zullen we beroep doen op 80% subsidies uit het Vlaams 
Fietsfonds. Het maaien wordt opnieuw uitbesteed aan een externe 
firma en we kopen een nieuwe onkruidborstel aan voor onze tweede 
tractor. Door deze beslissingen kunnen we ons meer toeleggen op 
het onkruidvrij en net houden van onze gemeente, iets wat door 
het verbod op het gebruik van pesticiden door Europa absoluut 
geen sinecure is geworden. En er komt een inhaalbeweging voor de 
vernieuwing van heel wat versleten verkeersborden.

De initiatieven van Schepen Kris Vanwinkelen in 2016:
Dit jaar wordt voor 1ste Schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij)  
o.a. bevoegd voor Dorpskernvernieuwing en Patrimonium een zeer 
druk jaar. De dorpskernvernieuwing van deelgemeente Attenrode 
gaat van start. Maar in 2016 staan vooral heel wat investeringen 
in ons gemeentelijk patrimonium op het menu. Zo zal de ingang 
van het gemeentehuis rolstoeltoegankelijker gemaakt worden. De 
oude garages langs het gemeentehuis die al jaren in verval zijn 
zullen gerenoveerd worden en een nieuwe nuttige bestemming 
voor Watering Het Velpedal en de jeugdwerking van JH De Bunker 
krijgen. De KSA krijgt na de nodige aanpassingswerken de vroegere 
wijkschool Wever, die eerder kwam leeg te staan, als uitvalsbasis. 
Het interieur van de bibliotheek krijgt een grondige verfraaiing. Maar 
het grootste project dit jaar zal ongetwijfeld het ombouwen zijn van 
één oude legerloods tot een echte evenementenhal. De oude loods 
krijgt een nieuw geïsoleerd dak, de vloer wordt aangepakt, de 
zijwanden geïsoleerd en de stalen palen gezandstraald. De loods 
zal zijn typische, authentieke industriële stijl behouden, maar toch 
voorzien worden van het nodige comfort met o.a. een nieuwe inkom, 
vestiaires, toiletten, verlichting, vaste verwarmingselementen en 
een uitgebreide keuken. Deze evenementenhal heeft een capaciteit 

Eén oude legerloods (foto links + midden) gaan we ombouwen tot een échte evenementenhal en de oude garages aan het gemeentehuis (foto rechts) grondig 
renoveren en een nieuwe nuttige bestemming geven.

voor maar liefst 1.000 tot 2.000 mensen en zal opgesplitst kunnen 
worden in compartimenten. De meerwaarde van een keuken en 
de ruime parking op het gemeentelijk domein maakt van deze 
nieuwe evenementenhal ongetwijfeld één van de meest unieke 
feestlocaties in de hele regio.

Schepen Matthias Mertens bij één van onze tractors met onkruidborstel

Schepen Kris Vanwinkelen renoveert met toekomstvisie

De initiatieven van Schepen Matthias Mertens in 2016:



De initiatieven van Schepen Hilde Holsbeeks in 2016:
Schepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) o.a. bevoegd voor Sport, 
Jeugd en Buitenschoolse Kinderopvang blijft zich in 2016 opnieuw 
maximaal inzetten voor de talrijke sport- en jeugdevenementen die 
er op haar initiatief ontstonden en die intussen al een jaarlijkse 
traditie zijn geworden. De uitbreiding en vernieuwing van de buiten 
schoolse kinderopvang, de vernieuwing van het Fit-o-Meterbos, 
de nieuwe multifunctionele sportkooi die achter het gemeentehuis 
komt en de realisatie van een geboortebos waar we nieuwe 
bomen voor alle pasgeboren kindjes zullen planten, zijn dossiers 
die zij dit jaar ter harte neemt. Zij blijft ook hoog inzetten op 
de uitgebreide vakantiewerking voor onze jeugd en de talrijke 
sportmogelijkheden in ons dorp voor jong en oud. Ook met de 
nieuwe kindergemeenteraad is zij intussen al druk in de weer om 
ook de allerjongste inwonertjes een sterke stem in het beleid van 
onze gemeente te geven. En ook een huwelijk op het gemeentehuis 
kan vanaf dit jaar met een nieuwe nog feestelijkere formule.

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) o.a. bevoegd voor 
Financiën heeft bij de opmaak van het budget in 2016 opnieuw 
gewaakt over de financiële gezondheid van onze gemeente. Hij zorgt 
met een doordachte financieel meerjarenplan dat we vandaag méér 
dan ooit als kleine gemeente zo’n fors investeringsbeleid kunnen 
voeren. Hij maakte voor 2016 alweer een gemeentebegroting 
met een enorm positieve autofinancieringsmarge (AFM) op. En 
bovendien deed hij de spaarpot van de gemeente, waarin in 2013 
bij het begin van de legislatuur 1.497.481,38 euro zat, vandaag 
al met maar liefst 364.278,67 euro aangroeien tot 1.861.760,05 
euro. Met de meerjarenbegroting 2014-2019 kan de huidige 
bestuursmeerderheid de inwoners nu al garanderen dat er op het 
einde van de legislatuur meer geld in de gemeentekas zal zitten dan 
waarmee gestart werd. Inwoners stellen zich soms al eens de vraag 
hoe het kan dat wij vandaag wel een actief beleid kunnen voeren 
en toch financieel gezond blijven. Het antwoord is heel eenvoudig, 
vroeger werd er gewoon nooit gewerkt met een langetermijnvisie 
waardoor men toch een heel duur beleid voerde ondanks er 
amper iets gebeurde. Het recept van het huidig sterk financieel 
investeringsbeleid bestaat vooral uit een duidelijke langetermijnvisie 
gebaseerd op 4 belangrijke pijlers:  We concentreren ons enkel nog 
op de échte kerntaken van een gemeente (1), meer dan de helft van 
onze investeringen worden slim gefinancierd met subsidies van de 
hogere overheden (2), we laten de leninglast en de schulden niet 
stijgen (3) en we herinvesteren doordacht onze opbrengsten (4). 
Door dit sterk recept zullen de gemeentebelastingen niet (ook niet 
verdoken) omhoog gaan en wordt er al helemaal niet bespaard op 

de gemeentelijke dienstverlening naar de inwoners toe. Quasi alle 
investeringen in 2016 voor de vernieuwing van ons patrimonium 
zoals de evenementenhal, de renovatie aan het gemeentehuis en 
de bijbouw voor de BKO, betalen we integraal met de inkomsten 
uit de verkoop van de totaal versleten oude gemeentehuizen van 
Bunsbeek en Attenrode-Wever. Deze opbrengsten hiervan van 
ruim 400.000 euro herinvesteren we doordacht in de vernieuwing 
en het energiezuiniger maken van ons gemeentelijk patrimonium. 
Door het energiezuiniger maken van onze gebouwen dalen de 
jaarlijkse energiekosten bovendien nog eens sterk en ook de 
nieuwe evenementenhal zal ons heel wat nieuwe inkomsten 
opleveren. Deze doordachte manier van werken is het enige recept 
om als gemeente toch fors te kunnen investeren én in de toekomst 
uitermate financieel gezond te blijven.

Door ons al 3 jaar enkel te concentreren op onze kerntaken hebben we intussen elk jaar al financiële buffers kunnen voorzien die nu nog 
duidelijker zichtbaar worden in het aangepast meerjarenplan na de opmaak van het budget 2016.

Evolutie autofinancieringsmarges in het meerjarenplan 2014-2019:
Oorspronkelijk meerjarenplan  Aangepast meerjarenplan na opmaak budget 2016        

2016            10.904    168.806
2017            14.303    213.530
2018            28.969    352.690
2019            34.002    337.233
Naast de AFM moet ook het resultaat op kasbasis gezond blijven. Dit resultaat op kasbasis is de spaarpot die de gemeente jaar na jaar met 
overschotten op haar beleid opbouwt.

Evolutie van het resultaat op kasbasis in het meerjarenplan 2014-2019:
Resultaat op kasbasis begin legislatuur  Resultaat op kasbasis einde legislatuur na opmaak budget 2016

1.497.481,38 euro (startcijfer 2013)  1.861.760,05 euro
      (Dit is in 2016 al 364.278,67 euro gestegen t.o.v. 2013!)

Voor Schepen Hilde Holsbeeks telt ook de mening van onze allerjongste 
inwonertjes

Onze burgemeester zorgt voor gezonde financiën in de toekomst

Burgemeester Peter Reekmans zorgt voor gezonde gemeentefinanciën in 2016:



Proficiat!

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 11 februari 2016 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.
 
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.

1ste Schepen Kris Vanwinkelen gehuwd met Griet!

5de Sinterklaasfeest alweer succes!
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