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De Dorpspartij schenkt maar liefst 6.000 euro aan Kom op tegen Kanker

De burgemeester en presentatrice Vicky Versavel overhandigen de cheque van het kerstconcert aan de meter van de actie schepen Holsbeeks

De jaarlijkse dorpsactie van de Dorpspartij ten voordele van een goed
doel vond plaats op zondag 23 december. De traditionele jaarlijkse
wafelverkoop aan de Spar werd voor het eerst vervangen door een
uniek Kerstconcert ‘voor het goede doel’ in de kerk van Kapellen.
Maar liefst 50 muzikanten en een gospelkoor dompelden de meer dan
500 aanwezigen een ganse avond onder in een prachtige muzikale
kerstsfeer. En tijdens de pauze werd er door notaris Kathleen Denruyter
een kunstwerk van Pim Smit geveild. In dit origineel kunstwerk voor
het goede doel werd de eerste authentieke burgemeesterssjerp van
Peter Reekmans verwerkt. Het Kerstconcert en de verkoop van het
kunstwerk hadden een opbrengst van 4.826,15 euro. En samen met
de opbrengst van ons Kerstcafé na het concert kunnen we dit jaar in
totaal maar liefst 6.000 euro aan Kom op tegen Kanker schenken.
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Als “meter” voor de dorpsactie konden we dit jaar niemand beter
kiezen dan onze partijvoorzitter en schepen Hilde Holsbeeks. Zij zet
zich als schepen van Welzijn al enkele jaren heel enthousiast in voor
een gezonde gemeente, is de bezielster van ‘Glabbeek fietst tegen
Kanker’ en richtte hiervoor enkele jaren geleden een fietsploeg op met
heel wat vrijwilligers uit onze gemeente. Voor het derde jaar op rij zal
deze fietsploeg opnieuw met vele renners deelnemen aan de 1.000
km fietsen tegen Kanker. Dankzij de opbrengsten van de jaarlijkse
Dorpspartijactie voor het goede doel kan de fietsploeg uit ons dorp
volgend jaar alvast met een extra ploeg tijdens het Hemelvaartweekend
4 dagen deelnemen aan de 1.000 km van Kom op tegen Kanker. Deze
financiële middelen gaan integraal naar onderzoek in de strijd tegen
kanker.
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De belangrijkste accenten in het gemeentelijk beleidsplan 2019-2025
Met 12 van de 17 zetels in de gemeenteraad bestuurt de Dorpspartij
sinds 2 januari 2019 met een ruime volstrekte meerderheid onze
gemeente, als enige meerderheidspartij. Het is dan ook meer dan
logisch dat het Dorpsplan 2.0, het financieel berekend verkiezingsprogramma van de Dorpspartij, integraal werd overgenomen in het
gemeentelijk beleidsplan “Verder bouwen aan Glabbeek” dat de basis vormt van het beleid in ons dorp de komende 6 jaar.

te kopen. Het cameraschild met trajectcontrole en de aankoop van
ANPR-camera’s in de drie schoolomgevingen in onze dorpskernen
en een nieuw mobiliteitsplan met fietsplan zullen 150.000 euro kosten. Ook de aanleg van een speelplein met kunstgras achter het
gemeentehuis en twee nieuwe loopomlopen in Bunsbeek (200.000
euro) en de aanleg van nieuwe speeltuinen in Wever en Kapellen en
een speelbos in Zuurbemde (120.000 euro) worden voorzien.

Het nieuwe gemeentelijk beleidsplan voorziet in ruim zes miljoen
aan investeringen tussen 2019 en 2025. Een grote brok hiervan,
ruim 1,4 miljoen euro, gaat naar investeringen in het duurzaam renoveren van ons gemeentelijk patrimonium. Concreet: de uitbreiding
van het gemeentehuis voor de OCMW-diensten, de vernieuwing van
de buitenomgeving rond het gemeentehuis, een nieuwe loods voor
de dienst openbare werken en de verfraaiing van het gemeentelijk
domein aan de Steenbergestraat. Naar openbare werken gaat er 3,2
miljoen euro, met daarin de aanleg van ons lokaal fietsroutenetwerk
met nieuwe fietspaden in maar liefst tien straten (een project dat
met 80% Vlaamse subsidies gerealiseerd zal worden). Daarnaast
werken we jaar na jaar ons wegenmeerjarenplan 2013-2030 verder
af met de vernieuwing van heel wat rioleringen en straten. We zullen de komende jaren ook investeren in een nieuwe energiezuinige
led-straatverlichting, waarvoor we intussen al maar liefst 915.000
euro aan middelen uit het toekomstfonds van Infrax naar Glabbeek
konden halen. De dienst openbare werken en de groendienst krijgen
een budget van 120.000 euro toebedeeld om extra materiaal aan

Voor al deze investeringen zullen we opnieuw voor ruim 2 miljoen
euro aan subsidies van de hogere overheden naar ons dorp halen.
Met dit beleid garanderen we dat ook in de nieuwe legislatuur geen
enkele gemeentebelasting voor de inwoners zal stijgen, de gemeentekas op het einde van de legislatuur opnieuw uitermate financieel
gezond zal blijven en we de leninglast van de gemeente opnieuw 6
jaar niet zullen laten stijgen. Ook onze Dorpspartijbestuursstijl blijft
ongewijzigd: we blijven de gemeente verder besturen als een modern bedrijf. De voorbije 6 jaar bewezen we al dat deze ondernemende aanpak de enige juiste manier is om succesvol een gemeente te
besturen. In de nieuwe legislatuur geven wij positieve voorstellen
van inwoners en een constructieve oppositie alle mogelijkheden tot
inspraak in het beleid. De oppositie krijgt via twee nieuwe gemeenteraadscommissies Ruimte en Mobiliteit alle kansen om het beleid
inhoudelijk te amenderen, maar wel enkel met financieel berekende
en onderzochte voorstellen. Negativisme en afbraakoppositie waar
niemand in ons dorp beter van wordt, zullen we deze legislatuur
compleet negeren.

De Dorpspartij-mandatarissen in het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst (OCMW)
Door onze verpletterende verkiezingsoverwinning
levert de Dorpspartij maar liefst 5 van de 7 leden
van het nieuwe Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst (BCSD). Door de hervorming van het OCMW
kent elke gemeente in Vlaanderen vanaf 2019 dit
nieuwe beleidsorgaan waarin alle sociale dossiers
behandeld worden. Onze nieuwe schepen voor
OCMW-zaken Tom Struys werd aangeduid als
voorzitter van het BCSD. En hij wordt hierbij met 4
andere mandatarissen van de Dorpspartij omringd
door heel wat ervaring.

Michel Willems, Jacqueline Depré, Tom Struys, Alfons Scheys en Natasja Ons

OCMW-en gemeenteraadslid Michel Willems en gewezen OCMW- en gemeenteraadslid Fons Scheys
bouwden intussen al een jarenlange expertise op
binnen de werking van het OCMW, en kennen de
sociale dossiers als geen ander. Maar ook met Jacqueline Depré die jarenlang als verzorgende in een
woonzorgcentrum werkte, hebben we een enorm
sociale vrouw die de noden van de sociale sector
goed kent. En ten slotte kozen we bewust voor de
ervaring van gewezen schepen Natasja Ons, die
als socialiste het hart op de juiste plaats heeft voor
mensen in nood.

Glabbeek is eerste landelijke gemeente met een mobipunt

Minister Ben Weyts, burgemeester Peter Reekmans en Bart en Katrien Vanham van het autodeelbedrijf

Onder Dorpspartijbeleid kiezen we bewust voor duurzame mobiliteitsalternatieven, waarbij mobipunten een belangrijke rol spelen.
Dit jaar openden er al mobipunten in Deinze, Schoten, Vilvoorde en
Brasschaat; Glabbeek is de eerste gemeente in landelijk gebied. Je
vindt aan het mobipunt ‘Gemeentehuis’ een combinatie van openbaar
vervoer, een fietsstalling en autodelen via het Glabbeeks bedrijf Cars4community. Op dinsdag 4 december 2018 werd het eerste mobipunt
in Glabbeek officieel ingehuldigd door Vlaams Minister van Mobiliteit
Ben Weyts (N-VA) en burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).
Burgemeester Peter Reekmans: “In een landelijke gemeente als de
onze blijft de auto het belangrijkste vervoermiddel. Maar tegelijk willen wij het gebruik van duurzame vervoermiddelen actief stimuleren

en zo de CO2-uitstoot helpen verminderen. Deze legislatuur zullen we
daarom tussen 2019 en 2025 grondig investeren in een nieuw fietsroutenetwerk door de vernieuwing en aanleg van fietspaden in een
10-tal straten. En ook het autodelen dat in oktober werd ingevoerd in
onze gemeente is voor onze inwoners een nuttige aanvulling op het
openbaar vervoer van De Lijn. Gedeelde vervoersmodi en openbaar
vervoer zijn immers geen concurrenten, maar ze versterken elkaar
net. Een voordeel is ook dat gebruikers geen radicale keuzes moeten
maken, maar geleidelijk kunnen proeven van deze meer duurzame
modi die een positief effect hebben op het milieu en het gezinsbudget. Het mobipunt aan het gemeentehuis heeft twee autodeelstandplaatsen, een bushalte en een fietsenstalling. Op termijn willen we
mobipunten in de kernen van al onze deelgemeenten realiseren.”

De mandatarissen van de Dorpspartij
wensen iedereen
een voorspoedig, gezond en productief 2019!

www.dorpspartij.be

De burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, mandatarissen en het partijbestuur van de Dorpspartij
nodigen alle inwoners uit op hun:
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20u00 Ontvangst
20u30 Toespraken van burgemeester Peter Reekmans en de nieuwe partijvoorzitter
20u45 Gasttoespraak van Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke
21u00 Receptie
22u00 Dansfeest met DJ Jones
Inkom = gratis
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