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Doe deze zomer mee met de actie #koop3380 en win!

Middenstandsschepen Tom Struys en gemeenteraadsleden Ronny Vergeylen en Michel Willems

Op initiatief van schepen van middenstand Tom Struys organiseert het
gemeentebestuur i.sm. de gemeentelijke middenstandsraad tussen 1
juli en 31 augustus 2020 de horeca- en middenstandsactie #koop3380.
Gemeenteraadslid Ronny Vergeylen: “Alle horeca- en handelszaken in
Glabbeek nemen kosteloos aan deze gemeentelijke middenstandsactie
deel. De klanten kunnen de deelnemende horeca- en handelszaken
herkennen aan de raamaffiche van deze actie. En alle klanten krijgen
een spaarkaart waarop men 16 zegeltjes moet verzamelen. Een
eerste klevertje krijg je al voor aankopen tot 10 euro, de volgende
klevertjes ontvang je per begonnen aankoopschijf van 10 euro. De volle
spaarkaarten kan je met uw gegevens in de wedstrijddozen achterlaten
en hieruit worden op 2 september 250 winnaars getrokken. De
hoofdprijs bestaat uit 25 waardebonnen van 25 euro, de tweede prijs is
10 waardebonnen van 25 euro, de derde prijs is 5 waardebonnen van 25
euro en de andere 250 waardebonnen van 25 euro worden apart verloot
zodat zoveel mogelijk klanten een heel grote kans hebben om effectief
waardebonnen te kunnen winnen.”
Gemeenteraadslid Michel Willems: “Met #koop3380 willen we onze
inwoners extra motiveren om maximaal lokaal te kopen, drinken en

eten. En nadien worden de 250 waardebonnen van 25 euro die iedereen kan
winnen, bovendien ook nog eens gebruikt voor aankopen bij al onze lokale
horeca- en handelszaken. Daarnaast krijgen ook alle 55 lokale verenigingen
dit jaar een éénmalige extra ondersteuning met 440 waardebonnen van 25
euro waarmee men bij de lokale middenstand aankopen kan doen. Met deze
doelgerichte acties zorgen we voor win-win situaties voor onze inwoners, de
verenigingen en de lokale horeca- en middenstand. Als gemeentebestuur
hebben we in ons gemeentelijk relanceplan binnen de mogelijkheden van
de gemeentebegroting, een budget van maar liefst 58.000 euro voorzien
om onze verenigingen en lokale horeca- en handelszaken te ondersteunen
in de nasleep van de coronacrisis. Maar we doen dit met doordachte acties
waar ook onze inwoners beter van worden, doe dus mee met #koop3380
en win extra gezinsbudget.”

De Dorpspartij wenst iedereen
een prettige & veilige vakantie!

Onder Dorpspartijbeleid investeren we in 18 gezellige “buurthoekjes”

Gemeenteraadslid Katrien Vanherck nam het initiatief voor deze nieuwe buurthoekjes

Onder Dorpspartijbeleid maken we fors werk van dorpskernvernieuwing,
maar investeren we tegelijk ook in een warme dorpssamenleving
waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Eerder realiseerden we
onder Dorpspartijbeleid ook al een nieuw dorpsplein in Bunsbeek,
Attenrode en Glabbeek. Gemeenteraadslid Katrien Vanherck: “Wij
gaan de komende periode troosteloze en vaak vuile hoekjes op
het openbaar domein op 18 locaties inrichten of vernieuwen tot
gezellige buurthoekjes. Door hier met beperkte financiële middelen
een mooie groenaanplanting aan te leggen en nieuwe zitbanken met
vuilnisbakken te gaan plaatsen zorgen we dat meer buurtbewoners
elkaar kunnen ontmoeten, maar ook wandelaars en fietsers op deze
buurthoekjes kunnen uitrusten of picknicken. Door meer publieke
vuilnisbakken te plaatsen willen we tegelijk ook werk maken om het
enorm probleem van zwerfvuil te kunnen verminderen. Een eerst
buurthoekje werd onlangs al gerealiseerd op de hoek van de Dries
en de Craenenbroekstraat en de komende jaren zullen we samen
met andere geplande openbare werken in meerdere straten nieuwe
buurthoekjes in al onze deelgemeenten realiseren. In deelgemeente
Glabbeek zorgen we voor buurthoekjes op de hoek van de Dries/
Craenenbroekstraat, Rode/Attenrodestraat, Kapellenstraat/Rode,
de Grotestraat aan het gemeentehuis, de Steenbergestraat aan het
gemeentelijk domein en in Zuurbemde aan het toekomstig speelbos.
In Kapellen komen er in de Dorpsstraat aan de kerkhofparking en in
de Stationsstraat aan het bibliotheekgebouw. In Bunsbeek komen
er in de Baekveldstraat aan de achterzijde van JH de Kloemp, de
Pamelenstraat aan de watermolen, op de hoek van Bunsbeekdorp/

Sint-Quirinusstraat, Meenselbeekstraat/Broekjesweg, Schoolstraat/
Vlaasstraat aan de kapel, in Boeslinter aan de kapel en in de
toekomstige woonwijk Baekveld. En in Attenrode-Wever komen er
op de hoek van de Butschovestraat/Heirbaan, Steenbergestraat/
Halensebaan en in de Torenstraat aan het oud gemeentehuis. We
doen de inrichting van deze buurthoekjes tussen 2020 en 2023
gecombineerd met de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden in
deze straten en andere dorpskernvernieuwingswerken.”
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Zo lag het hoekje op de Dries en Craenenbroekstraat er jarenlang troosteloos bij

Onder Dorpspartijbeleid komen er 2 nieuwe woonwijken, de eerste start in 2021!

De burgemeester, schepen van wonen Hilde Holsbeeks en gemeenteraadslid Katrien Ceuleers aan de locatie waar de nieuwe woonwijk de Melkroos komt

De gemeente realiseert tegen 2025 twee sociale woonwijken. De
bouw van een eerste woonwijk zal van start gaan in 2021 en hiervoor
werd eind juni het voorontwerp goedgekeurd door de gemeente,
de VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL. De wijk
krijgt de naam ‘De Melkroos’ en komt achter het gemeentehuis.
De gemeente realiseert deze 22 sociale huurwoningen, samen met
de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL, en zal tegelijk ook de
volledige omgeving rond het gemeentehuis in het kader van onze
dorpskernvernieuwing vernieuwen en een ruime publieke parking
aanleggen. De woonwijk bestaat uit sociale huurwoningen met 2, 3 en
4 slaapkamers en er zijn ook twee aangepaste gelijkvloerse woningen
voorzien voor mindervalide bewoners. De bouwwerken en de aanleg van
de buitenomgeving zullen 1,5 jaar duren zodat de eerste bewoners in
de tweede helft van 2023 hun intrek in de nieuwe huurwoningen zullen
kunnen nemen. Schepen van wonen Hilde Holsbeeks: “Elke gemeente
kreeg van de Vlaamse overheid een bindend sociaal objectief, het
zogenaamd BSO, opgelegd. Voor Glabbeek betekent dit concreet dat wij
als gemeente 51 sociale huurwoningen moeten realiseren tegen uiterlijk
2025. Het oorspronkelijk sociaal woonproject de Melkroos werd in 2007
door de vorige bestuursmeerderheid opgestart en bestond toen uit maar
liefst 70 sociale woningen achter het gemeentehuis. Dit waren namelijk
veel te veel woningen op een hiervoor veel te klein perceel, waar
geen draagvlak voor was in een landelijke gemeente als de onze. Het
kostenplaatje van dit oorspronkelijk project zou voor de gemeente zelfs
opgelopen hebben tot meer dan een miljoen euro. Wij pakten het onder
Dorpspartijbeleid helemaal anders aan en voorzien nu 22 woningen op
een ruim perceel van 55 are. De gemeente dient in de nieuwe plannen
enkel voor 50% tussen te komen in de kosten van de buitenaanleg,
waardoor we het kostenplaatje voor de gemeente konden laten dalen tot
300.000 euro. Door een haalbare woonwijk te bouwen kost dit project
de inwoners dus ruim 700.000 euro minder dan de plannen van onze
voorgangers.”
“De gemeente kon de gronden eind 2019 aankopen en we gingen toen
onmiddellijk aan de slag met de opmaak van de bouwplannen. Om
zulke grotere dossiers als kleine gemeente te realiseren is er uiteraard
de nodige politieke dossierkennis nodig. We zijn als Dorpspartij daarom

best trots dat we de procedures bij de Raad van State konden stilleggen
en een oplossing in der minne met de eigenaars van de gronden hebben
kunnen bereiken. En via de VMSW halen we alweer heel wat Vlaamse
subsidies naar ons dorp. Het feit dat ik jaren als Vlaams parlementslid
expertise opbouwde in de parlementscommissie wonen en de juiste
contacten in Brussel heb, was uiteraard een enorme meerwaarde voor
dit dossier dat voor ons beleid ruim 10 jaar volledig geblokkeerd was
geraakt. Volgend jaar kunnen we, na drie jaar intense voorbereidingen,
dan eindelijk van start gaan met de bouw van de sociale wijk. Eind dit
jaar komt er nog een informatievergadering voor alle kandidaat-huurders
die al op onze wachtlijst staan en eventuele kandidaten die nog interesse
hebben in een sociale huurwoning kunnen ons contacteren. Tegelijk met
de bouw van de nieuwe woonwijk gaan we volgend jaar ook van start
met de duurzame verbouwing van ons gemeentehuis en ook de volledige
buitenomgeving rond het gemeentehuis wordt volledig vernieuwd”,
gaat burgemeester Peter Reekmans verder. Gemeenteraadslid Katrien
Ceuleers: “De omgeving rond het gemeentehuis, jeugdhuis De Bunker en
GC De Roos wordt dan autovrij en er komt een nieuwe publieke parking,
goed voor 83 wagens met een overdekte fietsparking en oplaadpunten
voor elektrische voertuigen. Het jeugdhuis krijgt ook een terras en een
veilige speelruimte voor hun jeugdwerking. En tussen het gemeentehuis
en de sporthal gaan we nadien nog een speelveld in kunstgras
aanleggen. De kostprijs voor de wegeniswerken voor de woonwijk en de
aanleg van de buitenomgeving met een nieuwe ruime parking achter het
gemeentehuis is geraamd op 600.000 euro. De gemeente krijgt hiervoor
50% subsidies en de bouw van de huurwoningen heeft een geraamde
kostprijs van 2.945.000 euro en wordt bovendien volledig gefinancierd
met Vlaamse subsidies. We zijn intussen ook al een tijdje bezig met onze
tweede sociale woonwijk Baekveld in deelgemeente Bunsbeek, goed
voor 30 huurwoningen. Maar dit sociaal project loopt spijtig genoeg nog
vertraging op door asociale klachten van enkelingen. Maar ook deze
tweede woonwijk zullen we voor 2025 realiseren, zodat we tegen dan
ons bindend sociaal objectief zullen behaald hebben.”

Meer informatie over de sociale huurwoningen kan iedereen
bekomen via schepen van wonen Hilde Holsbeeks
(hilde.holsbeeks@glabbeek.be)

Met cijfers zwart op wit: onder Dorpspartijbeleid blijft ons dorp financieel gezond
Op de gemeenteraad van 11 juni werd de gemeenterekening 2019 goedgekeurd. Gemeenteraadslid
Yvette Sterkendries: “Deze gemeenterekening sloot alweer met een sterk positief resultaat af. De
autofinancieringsmarge in de gemeentebegroting voor 2019 was slechts voorzichtig geraamd op
een overschot van 96.127 euro. De jaarrekening 2019 geeft ons nu de definitieve cijfers van de
inkomsten en uitgaven van vorig jaar en hieruit blijkt dat het overschot veel groter is en maar liefst
645.257,50 euro bedraagt. Voor het zevende jaar op rij zorgen we onder Dorpspartijbeleid steeds
voor positieve overschotten terwijl we toch wel een fors investeringsbeleid voeren. Dit is enkel te
wijten aan het feit dat wij de gemeente even doordacht besturen zoals een bedrijf en we dankzij onze
burgemeester enorm veel subsidies van de hogere overheden naar ons dorp kunnen blijven halen.
Recent deden we bovendien nog een budgetcontrole van ons meerjarenplan 2020-2025 waaruit blijkt
dat ook de komende jaren ons dorp financieel gezond blijft. Fors investeren in een dorp en toch de
gemeentefinanciën gezond houden zonder vroeg of laat de belastingen te moeten verhogen, het kan
namelijk wel als je een sterke ploeg met visie en dossierkennis aan het beleid hebt.”

Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries

Zitdagen op het gemeentehuis van uw burgemeester en schepenen
Momenteel enkel na afspraak en vanaf maandag 31 augustus opnieuw op volgende tijdstippen:
Burgemeester Peter Reekmans: maandag 18u-20u of op afspraak via burgemeester@glabbeek.be of 0473/562568
Schepen Kris Vanwinkelen: maandag 18u-20u of op afspraak via kris.vanwinkelen@glabbeek.be of 0496/553059
Schepen Hilde Holsbeeks: maandag 18u-20u en woensdag 14u-16 of op afspraak via hilde.holsbeeks@glabbeek.be of 0476/345482
Schepen Hans Hendrickx: maandag 18u-20u of op afspraak via hans.hendrickx@glabbeek.be of 0479/298926
Schepen Tom Struys: maandag 18u-20u op het OCMW of op afspraak via tom.struys@glabbeek.be of 0477/256015
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