
Op zaterdag 12 juni werd het nieuw gemeentelijk speelbos in deel-
gemeente Zuurbemde officieel geopend door burgemeester Peter 
Reekmans en jeugdschepen Hilde Holsbeeks. Na een sportbos, 
geboortebos en trouwbos heeft ons dorp nu ook een speelbos voor 
onze allerjongste inwonertjes. Onder Dorpspartijbeleid investeren 
we niet alleen fors in jeugdinfrastructuur, maar hebben we ook 
vooral veel aandacht voor onze prachtige natuur. Jeugdschepen 
Hilde Holsbeeks (Dorspartij): “In dit avontuurlijk speelbos van bijna 
2 hectare groot kunnen kinderen midden in onze prachtige natuur 
ongeremd en vooral veilig ravotten. We realiseerden dit project 
samen met de gemeentelijke jeugdraad, de kindergemeenteraad 
en het regionaal landschap Zuid-Hageland (RLZH). Aan de voor-
zijde is er een parking met een graskiezel-zone voor auto’s en 
een fietsenstalling. De inkom van het speelbos bestaat uit een 
wilgentakkendam met een tunnel. En met een wandelpad van 0,5 
km zorgden we ervoor dat het speelbos ook toegankelijk is voor 
minder mobiele personen. In het speelbos vind je een stammen-
parcours, stapstammen, kampaanzetten, uitkijkstoelen met zicht 
op de Velpevallei en een picknickzone. De aankoop van het bos 
en de inrichting tot speelbos had een kostprijs van 70.000 euro. 

Wij kozen als locatie ook bewust voor Zuurbemde, omdat dit nog 
de enige deelgemeente was zonder speeltuin. De regels zijn er 
heel eenvoudig: het speelbos is gratis toegankelijk elke dag van bij 
zonsopgang tot zonsondergang, honden moeten er aan de leiband 
en we rekenen erop dat elke bezoeker het bos netjes achterlaat. 
Meer dan ooit investeren we onder Dorpspartijbeleid in een kind-
vriendelijk dorp en met ons ambitieus jeugdbeleid willen we uiter-
lijk in 2024 het label van kindvriendelijke gemeente bekomen.”
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Gouverneur en burgemeester openden pop-up revalidatiecentrum in Glabbeek

Op woensdag 16 juni werd de pop-up van het ambulant revalida-
tiecentrum van Curam Domi op het gemeentelijk domein officieel 
geopend door gouverneur Jan Spooren en burgemeester Peter 
Reekmans. Het pop-up revalidatiecentrum werd opgetrokken in 
een nieuw gebouw dat binnen in een oude legerloods op het ge-
meentelijk domein opgebouwd werd. Dat deze pop-up op amper 
40 dagen werd gerealiseerd, waardoor het nu al volledig operatio-
neel is en een enorm belangrijke rol zal spelen in de revalidatie van 
heel wat coronapatiënten is op zich al een zeer straffe realisatie. 
Gouverneur Jan Spooren woonde de opening bij en was alvast 
onder de indruk dat men zoiets op een enorm korte termijn kan 
verwezenlijken in een kleine gemeente. “Dit is alvast een sterk 
staaltje van opportuniteiten zien als gemeentebestuur en ze ook 
weten te benutten, Glabbeek is een lichtend voordbeeld voor heel 
wat gemeenten” sprak de gouverneur met lovende woorden.

Burgemeester Peter Reekmans: “Binnenkort gaat de bouw van 
het volledige zorgpark naast het gemeentelijk domein van start. 
In totaal omvat dit nieuw zorgpark dat Salvator welzijnscentra 
en Curam Domi gaan uitbaten maar liefst 14.000 m2 aan nieuw 
zorgaanbod. Omdat de bouw van dit zorgpark ruim 2 jaar in beslag 
zal nemen, hebben we met ons autonoom gemeentebedrijf AGB 
Glabbeek in tussentijd één gerenoveerde loods op het gemeente-
lijk domein verhuurd aan Curam Domi. Hierdoor konden zij nu al 
veel sneller van start gaan met een pop-up, omdat er al lang een 
enorm tekort is aan bewegingsaanbod en paramedische opvol-
ging na een intensieve periode van herstel. Het postrevalidatie-
centrum werkt met een staprobot en innovatieve technologieën 
ter bewegingsondersteuning en valpreventie voor onder meer on-
cologische, neurologische, orthopedische en coronarevalidatie. Ik 
ben als burgemeester enorm fier dat het kleine Glabbeek in de 
toekomst een grote rol zal spelen in heel wat nieuw zorgaanbod in 
de regio. En als de coronacrisis ons één ding zeker geleerd heeft, 
is hoe belangrijk zorg dichtbij huis wel niet is.”

De gouverneur, burgemeester, een delegatie van het gemeentebestuur en voorzitter Rudy Mattheus (Curam Domi) tijdens de opening

Zo ziet de opgebouwde pop-up binnen in de loods eruit

Een demonstratie met de staprobot



Onder Dorpspartijbeleid maken we van een oud militair domein een modern  
gemeentelijk domein

In 1987 kocht de gemeente Glabbeek het oud militair domein langs 
de Steenbergestraat aan, maar onder vorige gemeentebesturen 
gebeurden hier bijna 30 jaar lang amper iets mee, werd er niets 
gedaan aan het asbestprobleem en was het jarenlang gewoon aan 
het verkommeren. Onder Dorpspartijbeleid werd er een masterplan 
met een doordacht financieringsmodel opgemaakt om dit oud mili-
tair domein een nieuwe toekomst te geven als modern gemeente-
lijk domein. Schepen van AGB Hans Hendrickx: “Dit plan omvatte 
de renovatie en het asbestvrij maken van 6 oude legerloodsen en 
de afbraak van 4 loodsen. Het asbestvrij maken van het volledig 
domein gebeurde al de voorbije jaren en had een stevige kostprijs 
van maar liefst 1,6 miljoen euro. Om dit te kunnen financieren be-
slisten we om een deel van het domein voor 1,2 miljoen euro te 
verkopen aan Salvator welzijnscentra voor de bouw van een zorg-
park. Want laten we eerlijk zijn zonder deze verkoop konden we 
anders nooit op deze korte termijn het volledige domein renoveren 
en asbestvrij maken. De uitbating van het gemeentelijk domein 
werd overgedragen aan ons autonoom gemeentebedrijf AGB Glab-
beek, dat in tegenstelling tot de gemeente bij heel wat investerin-
gen wel BTW kan recupereren. Met het AGB gingen we tegelijk 
ook op zoek naar nieuwe inkomsten om de verdere renovatie van 
het domein te kunnen financieren. Vandaag verhuren we een ge-

deelte van het domein aan Ecowerf voor de exploitatie van het 
afvalcontainerpark, één loods wordt gehuurd door de stad Leuven 
voor opslag, één loods verhuren we aan de politiezone Hageland 
die hierin een overdekt verkeerspark realiseerde en één loods ver-
huren we aan de uitbaters van het postrevalidatiecentrum. Deze 
verhuur levert ons op jaarbasis 52.000 euro aan huurinkomsten 
op. Met deze nieuwe inkomsten konden we de renovatie van één 
loods tot de nieuwe gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44 
en de verbouwing van één loods als nieuwe huisvesting voor de 
dienst openbare werken financieren. We moeten nu enkel nog één 
loods renoveren, die we als gratis opslagloods aan onze lokale ver-
enigingen blijven aanbieden. Intussen legden we ook al een nieuw 
gemeentelijk skatepark aan de voorzijde van het domein aan en 
volgend jaar neemt onze kunst- en muziekschool haar intrek in 
het huidig gebouw van het OCMW. En uiterlijk in 2023 wordt de 
volledige buitenomgeving van het gemeentelijk domein vernieuwd, 
plaatsen we er nieuwe openbare verlichting en leggen we een 
nieuwe parking aan. Nadat er onder vorige gemeentebesturen 
bijna 30 jaar niets met dit oud militair domein gebeurde zorgen wij 
er met doordacht Dorpspartijbeleid wel voor dat dit gemeentelijk 
domein een hedendaagse invulling heeft en zorgden we er tegelijk 
voor dat het de gemeente tenminste geld opbrengt.”

Een demonstratie met de staprobot



Inwoners geven gemeentebestuur op één na beste rapport in Vlaanderen   

Wij blijven doordacht investeren in multifunctionele machines

Uit de nieuwe gemeentemonitor die tot stand kwam via een steek-
proefsgewijze bevraging van het Vlaams Agentschap Binnenlands 
Bestuur blijkt dat de inwoners van Glabbeek op één gemeente na 
het meeste vertrouwen hebben in hun gemeentebestuur. Top 5 van 
de gemeenten in Vlaanderen waar inwoners het meeste vertrouwen 
hebben in hun gemeentebestuur: 1. Vorselaar 62%, 2. Glabbeek 
61%, 3. Herne 60%, 4. Knokke-Heist 58% en 5. Zuienkerke 58%. 
Glabbeek is trouwens in de regio de enige gemeente waar inwoners 
nog wel een stevig vertrouwen hebben in hun gemeentebestuur, 
in alle andere gemeenten in de buurt is het vertrouwen van de 
inwoners in hun gemeentebestuur overduidelijk ver zoek: Tienen 
19%, Landen 22%, Tielt-Winge 24%, Boutersem 24%, Hoegaarden 
26%, Lubbeek 29%, Kortenaken 30%, Zoutleeuw 30%, Bekkevoort 
32%, Geetbets 34% en Linter 38%.

Glabbeek scoort ook het allerbeste in de regio op heel wat domeinen: 
90% van de inwoners wonen graag in ons dorp, 90% is tevreden 
over de gemeentelijke dienstverlening, 82% is tevreden over onze 
communicatie, 60% is tevreden op vlak van inspraak. Nog enkele 
andere cijfers: 99% van onze inwoners vind Glabbeek een veilige 

Op initiatief van schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen 
en schepen van groendienst Hans Hendrickx blijft de gemeente 
voor de dienst openbare werken en groendienst permanent 
investeren in de vernieuwing van machines die noodzakelijk zijn 
om alle straten en het openbaar patrimonium proper en netjes te 
houden. Op maandag 31 mei werd alweer een nieuwe machine, 
een multifunctionele kniklader door de gemeentediensten in 
gebruik genomen. Deze nieuwe multifunctionele kniklader heeft 
een kostprijs van 75.000 euro, maar zal gebruikt worden voor 
sneeuwruimen van de voetpaden, maaien van de trage wegen, 
het onkruidvrij houden van de voetpaden, kleine graafmachine, 
het verwijderen van oude grafstenen en als heftruck. Wij doen 

gemeente, 91% is tevreden over ons gemeentelijk onderwijs, 86% 
over de zorgvoorzieningen, 85% over de groenvoorzieningen, 
84% over onze bibliotheek, 83% over de sportvoorzieningen 
en 81% is tevreden op vlak van jeugdinfrastructuur. Enkel 
voor fietsinfrastructuur krijgen we met 39% een onvoldoende,
maar doordat we tegen 2025 ons lokaal fietsroutenetwerk
zullen realiseren zal dit ene rode cijfer snel weggewerkt worden.
Via deze link kan je het volledig rapport raadplegen:
 https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/

Burgemeester Peter Reekmans: “Ik ben een heel tevreden en trotse 
burgemeester, want uit dit nieuw rapport blijkt dat de tevredenheid 
van onze inwoners en hun vertrouwen in ons als gemeentebestuur 
nog verder gestegen is ten opzichte van het vorige rapport uit 
2018. Dat onze inwoners duidelijk veel meer vertrouwen hebben 
in ons als gemeentebestuur dan in vele andere gemeenten doet 
natuurlijk deugd en bewijst dat we als Dorpspartijmeerderheid op 
de juiste manier aan het besturen zijn.”

als kleine gemeente vooral doordachte investeringen in materiaal 
dat we winter en zomer multifunctioneel kunnen gebruiken. Onder 
Dorpspartijbeleid investeerden we al in een veegmachine met 
kolkenreiniger, een tractor met onkruidborstel en bekenfrees, een 
mobiele stoommachine, een klepelmaaier, een tractor met maaiarm, 
een nieuwe vrachtwagen en een containeraanhangwagen. En 
binnenkort kopen we nog meerdere nieuwe bestelwagens en een 
graafkraan aan. In totaal investeren we deze legislatuur alweer 
ruim een half miljoen euro in machines voor de dienst openbare 
werken en de groendienst. Onder Dorpspartijbeleid blijven we 
hoog inzetten op een proper en netjes dorp.

In
fo

kr
an

tje
 D

or
ps

pa
rti

j G
la

bb
ee

k;
 V

U:
 P

. R
ee

km
an

s,
 D

rie
s 

11
b 

– 
33

80
 G

la
bb

ee
k;

 o
nt

w
er

p:
 b

ur
ea

ub
oo

ne
.b

e


