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Vlaams Parlementsvoorzitter bezoekt gemeente en fruitveiling

Op uitnodiging van Glabbeeks parlementslid Peter Reekmans bezocht Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans Glabbeek

Het is geen toeval dat Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans
tijdens zijn officieel bezoek aan de gemeente Glabbeek ook
een bedrijfsbezoek aflegde aan de Glabbeekse Fruitveiling
(BFV). Tijdens dit bezoek werden de plannen voor opnieuw een
hechtere samenwerking tussen de gemeente en de fruitveiling
bekendgemaakt. Terwijl voor de vorige bestuursmeerderheid
een uitbreiding van de fruitveiling niet mogelijk was, besliste
de nieuwe meerderheid op initiatief van de Dorpspartij om de
realisatie van de nieuwe KMO-zone en de uitbreiding van de
fruitveiling in de Craenenbroekstraat als één dossier te realiseren.

“Eindelijk weer samenwerking
tussen gemeente en fruitveiling”

Vandaag hebben de gemeente Glabbeek en de fruitveiling een
principieel akkoord over deze uitbreiding. Naast de KMO-zone
die 1,7 hectare groot zal zijn, krijgt de veiling ook 1,3 hectare ter
beschikking voor uitbreiding aan de overzijde van hun huidige
vestiging.
Het was Economieschepen Peter Reekmans (Dorpspartij) die de
onderhandelingen met de fruitveiling opstartte en samen met
hen tot dit compromis kwam. “Deze uitbreiding levert niet alleen
20 tot 40 extra job op, maar de fruitveiling is ook historisch
verbonden met Glabbeek en is belangrijk voor de uitstraling van
onze gemeente”, zo stelt Schepen Peter Reekmans (Dorpspartij).
We willen onze gemeente samen met de fruitveiling nog meer
als dé fruitgemeente bij uitstek promoten. Ook de realisatie van
een Fruitbelevingscentrum in Glabbeek (in de Grotestraat aan de
achterzijde van de veiling) is een dossier dat de fruitveiling en het
gemeentebestuur op korte termijn samen willen realiseren.

Eretitels, bloemen en 1.000 euro voor Kom op tegen Kanker

Op de nieuwjaarsreceptie van de Dorpspartij werden enkele
heel verdienstelijke mensen in de bloemetjes gezet. Oprichter
en eerste partijvoorzitter Peter Reekmans kreeg de titel
van Ere-Voorzitter en medeoprichters Matthias Mertens en
Hans Hendrickx kregen de titel van Ere-Bestuurslid. Yolande
Van Nerom (de moeder van Peter Reekmans) werd in de
bloemetjes gezet voor haar dagdagelijkse logistieke steun

voor de partij. En ook schepen Hilde Holsbeeks kreeg onder een
zeer daverend applaus van het publiek een boeket bloemen voor
haar lef en durf die ze had om de wil van de kiezer te volgen. Maar
liefst 400 inwoners zakten op zaterdag 2 februari af naar GC De
Roos om samen met de Dorpspartij het nieuwe jaar en de nieuwe
bestuurslegislatuur in te zetten. Er werd onder de aanwezigen ook
1.000 euro ten voordele van Kom op tegen Kanker ingezameld!

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

Zware kosten aan gebouw buitenschoolse kinderopvang (BKO)

Aan het gebouw van de gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang (BKO) in Bunsbeek dringen zich zware
noodzakelijke kosten op. Het regent er letterlijk binnen en het
vocht is al doorgedrongen tot de gyprocmuren. Er moet dringend
een nieuw dak komen, de vloer dient vervangen te worden, de
vernieuwing van de toiletten is nodig, muren dienen behandeld te
worden tegen vocht en moeten nadien herschilderd worden en de
inkom moet een toegangsbeveiliging krijgen. Bevoegd Schepen
Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) is niet te spreken over wat de
vorige meerderheid in dit dossier achterliet... Want binnenkort
komt er in de BKO een grondige controle van de hogere overheid,
en het is duidelijk dat het gebouw allesbehalve in orde is. Meer
zelfs, verleden jaar voerde het vorige gemeentebestuur in het
gebouw voor maar liefst 73.262,15 euro dak- en isolatiewerken
uit, terwijl het volledige dak zo lek als een zeef is. Resultaat:
de verleden jaar aangebrachte isolatie is volledig nat geworden
en is na een jaar letterlijk aan het rotten. “Normaal maak je
eerst je dak en plaats je dan isolatie, maar zo deed de vorige
bestuursmeerderheid het dus spijtig genoeg helemaal niet” licht
Schepen Kris Vanwinkelen toe.

Nochtans was het enkele jaren geleden de bedoeling om dit
gebouw volledig in orde te brengen, en hiervoor vroeg het vorige
schepencollege subsidies aan bij Leader Hageland+. Het was
logisch dat de vorige bestuursmeerderheid hiervoor duidelijke
plannen had, tot ineens de vorige Jeugdschepen deze subsidies
aanwende voor de speeltuin en de buitenomgeving aan het
OCMW. Deze CD&V-Schepen stopte liever de subsidies in
een prestigeproject van 340.000 euro dan in noodzakelijke
investeringen in de buitenschoolse kinderopvang. De nieuwe
bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a moest nu voor de
meerjarenbegroting in allerijl op zoek naar bijna 250.000 euro
extra middelen (nu zonder subsidies dus) voor de buitenschoolse
kinderopvang. “Dit was allesbehalve evident, maar we moesten
door de zure appel heen bijten en dit gebouw nu eindelijk in orde
zetten, want als het vocht blijft binnendringen dan waren ook alle
andere investeringen in de lokalen zelf een maat voor niets. Het
gaat hier trouwens ook over de gezondheid van onze allerkleinste
inwoners” besluit Schepen Kris Vanwinkelen.

“Subsidies om gebouw BKO in orde te zetten,
werden opgebruikt voor prestigeproject”

Klacht van oppositie ongegrond verklaard
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant heeft
op dinsdag 5 maart 2013 uitspraak gedaan in de klacht van
de oppositiepartijen tegen de verkiezing van Hilde Holsbeeks
als Schepen van de gemeente Glabbeek. De oppositie
betichtte Peter Reekmans, voorzitter van de gemeenteraad,
er zelfs van het decreet overtreden te hebben. De Raad voor
Verkiezingsbetwistingen was in haar uitspraak echter zeer
formeel: de aanstelling van Hilde Holsbeeks als Schepen is niet
strijdig met het decreet gebeurd. Ook bij een eerdere klacht bij
de Gouverneur kreeg de oppositie eveneens ongelijk. Hopelijk
stopt nu de klachtenregen van de oppositie die als enige
doel heeft het beleid te verlammen. Glabbeek verdient beter,

een oppositie die constructief is, heeft immers haar rol in een
gemeente. Een oppositie die haar frustraties niet de baas kan, zou
beter passen. Eerste schepen en toekomstig burgemeester Peter
Reekmans wil één ding zeer duidelijk stellen: “De oppositie heeft
mij maanden verdacht gemaakt, alsof ik de wetten en decreten
zou overtreden hebben, ze hebben hiermee mijn integriteit willen
aantasten. Voor mij waren zulke betichtingen zeer ernstig, omdat
ik als Parlementslid een grondwettelijke eed heb afgelegd dat ik
steeds trouw de wetten en decreten zal naleven. De Raad voor
Verkiezingsbetwistingen bevestigt nu ook dat ik correct gehandeld
heb. Excuses van de oppositie zijn dan ook op hun plaats!”

Gezonde gemeentebegroting 2013 goedgekeurd !
De nieuwe bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a legt een zeer
gezonde begroting voor 2013 neer, met een overschot van
71.342,77 euro op het eigen dienstjaar. In tijden van budgettaire
krapte een begroting met een overschot maken, is eerder uitzondering dan regel. De belastingen zullen de komende 6 jaar niet
stijgen in Glabbeek, en er zullen geen afvloeiingen van gemeentepersoneel gebeuren. Meer zelfs, dit gemeentebestuur zorgt ervoor dat het ganse beleidsplan gerealiseerd kan worden en er in

2019 een financieel evenwicht zal zijn. De belangrijkste accenten
in de begroting 2013 zijn: de verfraaiing van de begraafplaatsen,
asfalteringswerken, de aankoop van een nieuwe gemeentelijke
schoolbus, nieuw meubilair voor de gemeenteschool, verfraaiing
van GC De Roos, verbeteringswerken aan het gebouw van de buitenschoolse opvang en de onteigening van de gronden voor de
sociale woningen.

Vlaams Plattelandsfonds komt er eindelijk aan
De Vlaamse regering heeft op vrijdag 8 maart ‘13 het ontwerp
van decreet tot vaststelling van de regels inzake de verdeling
van het Vlaams Plattelandsfonds definitief goedgekeurd. Dit
wordt nu eindelijk ingediend bij het Vlaams Parlement. Vlaams
Parlementslid en Glabbeeks Financiënschepen Peter Reekmans
(Dorpspartij) volgt dit dossier al van in het begin van nabij op.
Dat werpt nu ook zijn vruchten af. In de regio Hageland zijn er
7 gemeenten die in aanmerking komen voor extra middelen uit
dit nieuw Vlaams Plattelandsfonds, waaronder onze gemeente. De

betrokken Hagelandse gemeenten stemden een tijdje geleden ook
al een motie in hun gemeenteraad om van de Vlaamse regering een
timing te krijgen. Vlaams Parlementslid Peter Reekmans: “Ik ga
nu de komende periode dit dossier in het parlement nauwlettend
blijven opvolgen voor het Hageland. Belangrijk is om als Parlement
te wegen bij de begrotingscontrole 2013 wanneer de concrete
invulling verder bekeken wordt. Voor een kleine gemeente als
Glabbeek gaat het over 6 jaar bekeken om maar liefst 1,5 miljoen
euro extra middelen.”

Wekelijkse zitdagen schepenen op het gemeentehuis:
Schepen Kris Vanwinkelen

Zitdagen
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