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Onder Dorpspartijbeleid maken we écht werk van openbare werken

Schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen aan de Baekveldstraat die momenteel volledig vernieuwd wordt

Toen de Dorpspartij in 2013 aan het beleid kwam in Glabbeek werd er
een financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030 opgemaakt
dat een langetermijnvisie ontwikkelde om de volledige weginfrastructuur
van de 84 straten in Glabbeek volledig te vernieuwen gedurende een
periode van 18 jaar en hiervoor maximaal subsidies van de hogere
overheden aan te trekken. Intussen werden er al 29 straten aangepakt
en tegen 2025 zullen nog eens 25 straten vernieuwd worden. De
wegenwerken in de Baekveldstraat in Bunsbeek bijna klaar. Al 25 jaar
waren de bewoners vragende partij voor de vernieuwing van hun straat
die in een zeer slechte staat was. Eerste schepen Kris Vanwinkelen:
“De Baekveldstraat kreeg een grondige vernieuwing. We plaatsten hier
nieuwe rioleringen, nutsvoorzieningen, een nieuwe onderfundering,
een nieuw wegdek en we leggen aan beide zijden voetpaden aan,
waardoor we deze straat heel wat veiliger maken. De totale kostprijs
voor de heraanleg van de Baekveldstraat bedraagt 725.562,22
euro en we financierden dit bovendien integraal met subsidies. Als
Dorpspartijmeerderheid zetten we intussen al jaren hoog in op het
maximaal aantrekken van subsidies van de hogere overheden. Dat is

ook de reden waarom wij als Dorpspartij er wel in slagen een ambitieus
investeringsbeleid te kunnen voeren terwijl er tientallen jaren voor ons beleid
er amper openbare werken gebeurden. Binnenkort starten we opnieuw heel
wat riolerings- en wegenwerken op in meerdere straten. De eerste straten
die nu aan bod komen zijn de Walmersumstraat, de Attenrodestraat, de
Ruekenbosstraat, de Schaffelbergstraat, de Kromstraat, de Dorpsstraat, de
Lentedreef, de Bergeveldstraat en de Kerkstraat.”

De Dorpspartij wenst iedereen
een prettige & veilige vakantie!

Onder Dorpspartijbeleid investeren we ook fors in nieuwe voet- en fietspaden

Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen aan de Stationsstraat die aan beide zijden nieuwe fietspaden krijgt

Na de Baekveldstraat gaan we binnenkort van start met de aanleg
van nieuwe voetpaden in het tweede deel van de Schoolstraat
(Bunsbeek) en de Dorpsstraat (Kapellen). En we hebben intussen een
ontwerper aangesteld voor de aanleg van 6,84 km nieuwe fietspaden.
Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen: “De aanleg van heel
wat nieuwe fietspaden gaat volgend jaar al van start in Boeslinter/
Hoeledensesteenweg (1,46 km) en fase 2 van de Pepinusfortstraat
(420 meter) in deelgemeente Bunsbeek, de Butschovestraat (1,99 km)
in deelgemeente Attenrode-Wever, de Hoeledenstraat (700 meter) in
deelgemeente Zuurbemde en de Rode (2,27 km) in deelgemeente
Glabbeek. Al deze nieuwe fietspaden vallen binnen ons functioneel
lokaal fietsroutenetwerk, waardoor we hiervoor maar liefst 90%
subsidies krijgen vanuit het Vlaams fietsfonds. Dit eerste groot
pakket van nieuwe fietspaden in 6 straten is geraamd op
4.765.121,40 euro. En dit financieren we maar liefst met
4.288.609,26 euro Vlaamse subsidies (90%) en 476.512,14
euro gemeentelijke middelen (10%). Ook de Stationsstraat
krijgt tussen de bibliotheek in Kapellen en het kruispunt met
de Grotestraat/Dries in Glabbeek nieuwe fietspaden aan beide
zijden van de weg. Voor de fietspaden in de Stationsstraat
kunnen we geen beroep doen op subsidies omdat deze straat
niet binnen het functioneel lokaal fietsroutenetwerk valt, maar
omdat dit een belangrijke verbindingsweg is willen we hier een
veiligere doorsteek realiseren voor de zwakkere weggebruikers. In
een volgende fase worden ook de fietspadendossiers met subsidies
opgestart voor de laatste 4 straten die binnen het functioneel lokaal
fietsroutenetwerk vallen: Zuurbemde, de Oplintersesteenweg, de
Torenstraat en de Craenenbroekstraat. Welke straat eerst aan bod
komt heeft niet alleen te maken met de toestand van de weg, maar we
stemmen de aanleg van voet- en fietspaden af op de rioleringswerken

van Aquafin. Het zou maar al te belachelijk zijn nu ergens nieuwe
voet- of fietspaden aan te leggen die binnen enkele jaren opnieuw
dienen opgebroken te worden voor rioleringswerken. Nooit eerder
werd er in Glabbeek zoveel geïnvesteerd in verkeersveiligheid zoals
we nu onder Dorpspartijbeleid realiseren”

Ons relanceplan garandeert veiligheid, zekerheid, solidariteit en zorgzaamheid

Burgemeester Peter Reekmans is de architect van dit relanceplan

De Dorpspartijmeerderheid voert sinds het uitbreken van de coronacrisis
een daadkrachtig crisisbeleid, waarbij vanaf de eerste dag de veiligheid
van alle inwoners voorop staat. “We waren steeds één van de eerste
gemeenten die onmiddellijk initiatief namen om ons dorp maximaal
gezond te houden. En uiteraard heeft een ongeziene crisis zoals deze,
ook stevige financiële gevolgen voor een gemeente. Daarom deden we
onlangs een budgetcontrole. Op basis van deze financiële parameters
maakten we intussen alweer als één van de eerste gemeenten
een financieel haalbaar en betaalbaar relanceplan op met concrete
maatregelen ter ondersteuning van onze inwoners, lokale middenstand,
scholen en verenigingen” zegt burgemeester Peter Reekmans. Het
gemeentebudget 2020 had voor het uitbreken van de coronacrisis nog
een positief overschot van 133.461,80 euro. Maar intussen blijkt uit
onze budgetcontrole dat we door de coronacrisis voor een deel minder

uitgaven hadden omdat er heel wat activiteiten wegvielen. Maar tegelijk
hadden we ook fors meeruitgaven voor onze gemeentelijke crisisaanpak
en maakten we een budget vrij voor flankerende relancemaatregelen. En
daarnaast hebben we ook heel wat minder ontvangsten door de sluiting
van de sporthal, evenementenhal en de andere gemeentelijke zalen.
Hierdoor zal het budget in 2020 nog slechts een positief overschot van
maar 22.463 euro hebben. “Binnen de mogelijkheden van de begroting
konden we toch een stevig budget van 165.000 euro of 31,13 euro
per inwoner vrijmaken voor het aanpakken van de coronacrisis en ons
relanceplan. Doordat we als Dorpspartijmeerderheid ons financieel
beleid permanent monitoren en absoluut geen Sinterklaaspolitiek
voeren kunnen we net alle inwoners gezonde gemeentefinanciën blijven
garanderen en tegelijk ons ambitieus investeringsbeleid de komende
jaren perfect blijven verder zetten.” verduidelijkt de burgemeester.

Het gemeentelijk relanceplan dat we als Dorpspartijmeerderheid opmaakten is gebaseerd op 4 pijlers: veiligheid, zekerheid,
solidariteit en zorgzaamheid. De eerste pijler van deze relancemaatregelen is uiteraard veiligheid. We zorgen ervoor dat bij
elke versoepeling van de maatregelen alle locaties in Glabbeek maximaal veilig zijn voor onze inwoners. We doen dit voor de
scholen, de gemeentelijke gebouwen, de gemeentelijke terreinen, maar ook voor alle winkels, bedrijven, horeca en gebouwen
van verenigingen. En we legden ook opnieuw een strategische eigen stock aan met medisch beschermingsmateriaal mocht
er een tweede piek van het coronavirus komen.
De tweede pijler van onze relancemaatregelen is zekerheid voor onze lokale economie en verenigingen. De verenigingen mogen rekenen op
18.814,64 euro extra middelen zodat hun inkomsten in 2020 via de gemeentelijke werkingssubsidies niet zullen dalen, ondanks het maandenlang
wegvallen van hun werking. Elke vereniging die zijn activiteiten opnieuw opstart mag bovendien rekenen op ondersteuning op vlak van veiligheid en
gratis reclame via het gemeentelijk infoblad voor hun evenementen zodat men maximaal alle inwoners kan bereiken. Onze lokale economie en horeca
zullen we ondersteunen zodat ze hun zaken maximaal veilig kunnen heropenen voor hun klanten en na de coronacrisis lanceren we samen met de
middenstandsraad een actie koop lokaal. Via een grote wedstrijd zullen we alle inwoners motiveren om meer dan ooit lokaal te kopen.
De derde pijler van de relancemaatregelen is solidariteit met onze kwetsbaarste inwoners. We verhogen de budgetten van het OCMW om aan elke
bijkomende hulpvraag tegemoet te kunnen komen. En we voorzien in een noodfonds waar we met renteloze leningen inwoners die in acute geldnood
geraken of zelfstandigen die dreigen failliet te gaan door de coronacrisis zullen trachten te helpen om deze moeilijke periode te overbruggen.
En met de vierde pijler zorgzaamheid zetten we hoog in op een warm en zorgzaam dorpsleven voor jong en oud. We geven al onze gezinnen met
jonge kinderen in Glabbeek ook de komende periode absolute zekerheid voor de veiligheid en opvang van hun kinderen in de drie scholen in Glabbeek.
Maar we garanderen werkende ouders ook een noodzakelijk aanbod voor opvang tijdens de zomervakantie en we werken daarnaast ook voor alle
kinderen een leuke vakantiewerking in eigen dorp uit. Daarvoor lanceren we via de jeugddienst meerdere nieuwe ontspanningsinitiatieven en een
aangepast veilig aanbod van zomerkampen. We dienden bovendien ook een subsidieaanvraag in voor de organisatie van vrijblijvende zomerschool
in onze gemeente. En de dienst vrije tijd werkt aan een laagdrempelig ontspanningsaanbod in ons dorp voor jong en oud tijdens de zomermaanden.
Via het OCMW zetten we tot slot enorm hoog in op monitoring van vereenzaming bij onze senioren en werken we initiatieven uit zodat niemand in
Glabbeek in een isolement terecht komt.
Via www.dorpspartij.be/relanceplan kan je de budgetcontrole en het relanceplan in detail raadplegen

Wij helpen elke inwoner besparen op hun energiefactuur!
Het kostenplaatje voor energie is voor veel gezinnen een flinke hap uit
hun budget. Deze kost verlagen kan door te vergelijken en te kiezen
voor een goedkopere energieleverancier. Wil u het meest voordelige
energiecontract? De V-test vergelijkt objectief alle contracten voor
aardgas en elektriciteit, van alle energieleveranciers op de Vlaamse
markt. Op basis van uw jaarlijks verbruik kan u snel en eenvoudig
berekenen en vergelijken hoeveel u het komende jaar zou betalen als
u vandaag een goedkoper energiecontract afsluit.
Uw energiefactuur vergelijken kan iedereen zelf doen via
www.vtest.be
Maar we helpen ook graag iedere inwoner met deze vergelijking!
Contacteer hiervoor:
Eerste schepen Kris Vanwinkelen:
telefoon 0496/553059, e-mail kris.vanwinkelen@glabbeek.be

Luc Lambrechts wordt Dorpspartij-bestuurder in AGB Glabbeek
Steven Verjans zetelde voor de Dorpspartij in de raad van bestuur
van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek. Door zijn drukke
beroepsactiviteiten maakt hij plaats voor partijvoorzitter Luc Lambrechts.
Luc is naast partijvoorzitter van de Dorpspartij ook al geruime tijd
voorzitter van de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening
(Gecoro). Als nieuwe Dorpspartij-bestuurder in het AGB Glabbeek is zijn
expertise als bouwkundige ook hierin een absolute meerwaarde voor
de vele verbouwingen van ons gemeentelijk patrimonium waarvoor
het AGB Glabbeek verantwoordelijk is. De Dorpspartij heeft 6 van de 8
leden in de raad van bestuur van het AGB Glabbeek.
Partijvoorzitter Luc Lambrechts
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Proficiat Ridder Reekmans & Jonas en Iris Fets!
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Burgemeester Peter Reekmans werd onlangs via Koninklijk Besluit officieel geridderd tot Ridder in de Nationale Orde. Het is uitzonderlijk dat
iemand dit ereteken al op heel jonge leeftijd krijgt. Wij feliciteren onze burgemeester-ridder met deze mooie titel voor zijn jarenlange inzet.
Op 16 mei huwde Dorpspartij-bestuurslid Jonas Fets met Iris. Het koppel werd door de burgemeester in het huwelijk verbonden en de
plechtigheid werd vanuit het gemeentehuis via livestreaming uitgezonden zodat alle familie en vrienden er toch bij konden zijn.

