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Burgemeester Peter Reekmans haalt medische herstelcampus naar Glabbeek

Burgemeester Peter Reekmans en schepen Hans Hendrickx aan het gemeentelijk domein “De Vaint” langs de Steenbergestraat in Glabbeek

De vzw Herstelverblijf Hageland een samenwerkingsverband van
de ziekenhuizen uit onze regio kiest voor het landelijke Glabbeek
om een nieuwe medische campus te realiseren die o.a. bestaat
uit een tijdelijk zorgverblijf met 60 bedden, dagopvang, een oogkliniek, een wond -en littekencentrum, serviceflats en een sociaal
restaurant. Het was burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij)
die er in slaagde om deze nieuwe medische herstelcampus naar
Glabbeek te halen. De ligging centraal in het Hageland binnen de
nieuwe zorgregio, de landelijke rust midden het groen en een perfecte locatie van 1,5 hectare op het gemeentelijk domein gaven
de doorslag bij de keuze voor Glabbeek. Het gemeentebestuur en

het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek maakten onlangs het
masterplan “De Vaint” op waarbij het oud militair domein langs de
Steenbergestraat sinds de aankoop door de gemeente meer dan
20 jaar geleden eindelijk een concrete en nuttige invulling voor de
toekomst krijgt. Het gemeentelijk domein “De Vaint” dat volledig
in een zone voor openbaar nut ligt wordt met dit masterplan onderverdeeld in twee zones: een gemeentelijke nutszone van 3.2
hectare en een nieuwe gezondheid -en zorgzone van 1,5 hectare.
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Burgemeester Peter Reekmans: “Openbare instellingen voor zorg
zoals deze nieuwe medische herstelcampus passen ruimtelijk
perfect in dit gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en is een
absolute meerwaarde voor de regio, maar ook voor Glabbeek zelf.
Want naast de herstelcampus met een 60-tal bedden dat voorziet
in het tijdelijk verblijf van personen met een zorgnood tussen ziekenhuisopname en overgang naar de thuisomgeving, zullen er ook
gerelateerde diensten zoals dagopvang voor ouderen, revalidatie
en medische verzorging op deze nieuwe campus aangeboden
worden. Na Hasselt is Glabbeek de tweede gemeente in Vlaanderen die binnenkort zo een tijdelijke herstelcampus zal krijgen.
Nadat we eerder al de bouw van een nieuw woonzorgcentrum
en serviceflats mogelijk maakten, realiseren we met deze nieuwe
medische campus nu ook de laatste ontbrekende schakel in ons
gemeentelijk zorgaanbod. Op amper 5 jaar realiseren we als gemeentebestuur een compleet professioneel zorgaanbod voor onze
senioren dat er jaren in ons dorp ontbrak en door de stijgende
vergrijzing vandaag meer dan ooit nodig is.”

Schepen van AGB Hans Hendrickx (Dorpspartij): “Het gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf keurden intussen de
verkoop van 1,5 hectare grond voor 1,3 miljoen euro aan de vzw
Herstelcampus Hageland al principieel goed. De loodsen op de
rechterzijde van het gemeentelijk domein worden afgebroken en
maken plaats voor de nieuwe medische campus. En het AGB Glabbeek gaat deze nieuwe inkomsten van 1,3 miljoen euro integraal investeren in de renovatie van alle resterende loodsen. Zo zullen niet
alleen alle daken van de loodsen in één keer asbestvrij gemaakt
worden, maar komt er op de gemeentelijke nutszone binnenkort
ook de nieuwe evenementenhal Hangaar 44, twee loodsen voor
de dienst openbare werken worden gerenoveerd, de verenigingen
krijgen één nieuwe grote loods ter beschikking voor opslag van
materiaal en drie loodsen blijven we verhuren. De volledige buitenomgeving en parkeergelegenheid op het gemeentelijk domein
wordt verfraaid en aan de voorzijde komt er naast de speeltuin een
nieuw skatepark voor de jeugd.”

Voorverkoop:
14 euro p.p.

vegetarische schotel

Hoe financieel gezond
is Glabbeek?
Ontbijtlezing met Professor Dr. Herman Matthijs
Zondag 25 maart 2018 om 10u00
Parochiecentrum, Bunsbeekdorp 6 Bunsbeek

10u00 Gratis ontbijt

11u00 Analyse van de gemeentefinanciën van Glabbeek
door Professor Dr. Herman Matthijs

10u45 Inleiding door burgemeester Peter Reekmans

12u00 Einde

Een gezond financieel investeringsbeleid vormt de rode draad doorheen het Dorpspartijbeleid van de voorbije zes jaar. Daarom maken
we nu in volle transparantie een stand van zaken op van onze gemeentefinanciën voor de verkiezingscampagne van start gaat. En omdat
we de inwoners een neutrale analyse willen geven, doen we hiervoor beroep op Professor Dr. Herman Matthijs, een autoriteit op vlak
van overheidsfinanciën. Zijn analyse zal trouwens ook als basis dienen voor het financieel berekend verkiezingsprogramma “Dorpsplan
2.0” dat de Dorpspartij binnenkort aan alle inwoners zal bezorgen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 maakte Professor Dr. Herman Matthijs al eens in opdracht van de krant Het Laatste
Nieuws een financiële analyse van alle Vlaamse gemeenten. Zes jaar later maakt hij opnieuw een analyse voor onze gemeente, die hij
zelf zal komen toelichten tijdens een ontbijtlezing.

Iedereen welkom - inkom en ontbijt is gratis
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V.U.: Peter Reekmans, Dries 11b - 3380 Glabbeek | opmaak & druk: www.bureauboone.be
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1 Peter REEKMANS Lijsttrekker

9 Tom STRUYS

2 Hilde HOLSBEEKS

10 Cindy HUYBRECHTS

3 Hans HENDRICKX

11 Vera LAERMANS-JONCKERS

4 Simon VANDERMEULEN

12 Ronny VERGEYLEN

5 Yvette STERKENDRIES

13 Jacqueline DEPRE

6 Katrien VEULEMANS-CEULEERS

14 Ann VAES

7 Jonas VANGROENENDAEL

15 Bart VANSTOCKSTRAETEN

8 Katrien VANHERCK

16 Michel WILLEMS
17 Kris VANWINKELEN Lijstduwer

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
ZONDAG 14 OKTOBER 2018

