
De herbestemming van de oude veilingsite naar een nieuw com-
mercieel plein in de Grotestraat kon pas onder Dorpspartijbeleid 
gerealiseerd worden. Naast een nieuwe supermarkt, brasserie en lin-
geriewinkel komt er op deze nieuwe commerciële site binnenkort nog 
een nieuw bankkantoor, een bloemenwinkel, een raamdecoratiezaak, 
een kledingwinkel, een schoonheidssalon en een toonzaal van ramen 
en deuren bij. Maar ook de KMO-zone in de Craenenbroekstraat kan 
binnenkort uitgebreid worden met 8 nieuwe bedrijven. Ook dit was 
een dossier dat door een foutieve aanpak van het vorige gemeente-
bestuur jarenlang niet gerealiseerd kon worden en kreeg pas onder 
Dorpspartijbeleid een oplossing. En ook het oud militair domein langs 
de Steenbergestraat dat er jarenlang verkommerd bijlag kreeg onder 
Dorpspartij een herbestemming naar een modern gemeentelijk do-
mein en een nieuw medisch centrum. 

Middenstandsschepen Tom Struys: “Terwijl heel wat handelspanden 
in winkelstraten van steden leeg komen te staan vinden bedrijven en 
klanten duidelijk meer en meer hun weg naar Glabbeek. Dat is ook 
logisch, want om het commercieel centrum in ons dorp te bereiken, 
sta je namelijk nooit in de file en heb je altijd voldoende gratis par-
keerplaats voor de deur. Want in onze regio blijft de auto voor veel 

mensen nu eenmaal het belangrijkste vervoermiddel en dan moet je 
er net voor zorgen dat klanten vlot ter plaatse geraken en voldoende 
parkeergelegenheid hebben. Daarnaast kan binnenkort onze KMO-
zone in de Craenenbroekstraat eindelijk uitbreiden met maar liefst 8 
nieuwe bedrijven. En ook de bouw van een medisch centrum van 
14.000 m2 naast het gemeentelijk domein met onder andere een re-
validatiecentrum, een medisch labo en heel wat andere zorgdiensten 
zal binnenkort van start gaan. Ik ben als bevoegd schepen en onder-
nemer dan ook uitermate fier dat we meer dan ooit een enorm bedrij-
vig modern dorp zijn en hiermee tegelijk ook kunnen zorgen voor heel 
wat nieuwe tewerkstelling dichtbij huis.” 
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Parochiecentrum Kapellen wordt modern gemeentelijk ontmoetingscentrum 

Het gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Glab-
beek zullen tegen 2024 quasi alle gemeentelijke gebouwen heel wat 
energiezuiniger maken en moderniseren door deze duurzaam te re-
noveren. Momenteel is de verbouwing van het gemeentehuis en het 
oud gemeentehuis van Attenrode-Wever in volle uitvoering. Intussen 
gingen we ook al van start met de grondige renovatie van het paro-
chiecentrum van Kapellen.

Gemeenteraadslid Katrien Ceuleers: “Onder Dorpspartijbeleid in-
vesteren we al enkele jaren bewust in alle deelgemeenten. Uiteraard 
is de meeste bedrijvigheid gecentraliseerd in het hoofddorp, 
maar daarnaast zorgen we er als gemeentebestuur wel voor dat 
elke deelgemeente tenminste een eigen ontmoetingscentrum 
kan behouden. Dat is ook de reden dat we met ons autonoom 
gemeentebedrijf het parochiecentrum van Kapellen in erfpacht namen, 
omdat het anders twee jaar geleden al zou gesloten zijn geweest. 
Doordat de oude gemeentelijke zaal de Mispel volledig versleten is, 
beslisten we de opbrengsten hiervan integraal te investeren in de 
verbouwing van het oud parochiecentrum waardoor we er een nieuw 
ontmoetingscentrum GC De Mispel 2.0 van kunnen maken waar alle 
inwoners van Kapellen fier op zullen zijn.”

AGB-ondervoorzitter Wim Uytterhoeven: “Onder Dorpspartijbeleid 
hebben we in 2013 onmiddellijk een autonoom gemeentebedrijf (AGB) 
opgericht. Het AGB is een absolute meerwaarde om als gemeente 
maximaal te kunnen investeren in onze gemeentelijke gebouwen. 
Als gemeente betaal je op elke investering 21% BTW, maar een AGB 
kan de BTW namelijk recupereren voor zijn investeringen. Hierdoor 
bespaarden we doordacht op amper 10 jaar bijna 500.000 euro die we 
nu integraal investeren in het moderniseren van al onze gemeentelijke 
gebouwen. Bovendien keurde zelfs de oppositie recent voor het eerst 
de meerjarenbegroting van het AGB mee goed, dat toont dus aan dat 
ook zij na jaren eindelijk de meerwaarde ervan ontdekt hebben.”

AGB-bestuurder Ronny Laermans: “De aannemer ging intussen al 
van start met de gevelrenovatie van het parochiecentrum. Tegen de 
zomer plaatsen we er nieuwe ramen met superisolerende beglazing 
en wordt het oude dak met asbest vervangen door een nieuw 
geïsoleerd dak. Aan de achterzijde voorzien we een nieuwe inkom 
met automatische schuifdeuren die de zaal heel wat toegankelijker zal 
maken voor ouderen en mindervaliden. Maar ook de binnenzijde wordt 
verfraaid en we investeren tegelijk in bijkomende brandveiligheid van 
het gebouw. Samen met de kerkfabriek overleggen we momenteel 
ook over de aanleg van een nieuwe parking achter de school en het 
parochiecentrum met een doorsteek naar de kerk.” 

Gemeenteraadslid Katrien Ceuleers en AGB-bestuurders Ronny Laermans en Wim Uytterhoeven aan het parochiecentrum



Glazuurparking wordt vernieuwd tot een moderne dorpsparking 

Fier op onze nieuwe gemeentelijke sportinfrastructuur 

Glabbeek was de eerste gemeente die een energienoodfonds oprichtte

De Glazuurparking is geen gemeentelijke eigendom, maar is 
eigendom van de kerkfabriek van Glabbeek en de vzw Glazuur. 
Sinds de aanleg van deze parking in 1980 heeft deze intussen al 
meer dan 40 jaar een semi openbaar karakter. Door het officialiseren 
van een medegebruik voor openbaar nut van deze parking kunnen 
we als gemeente investeren in de heraanleg van de versleten 
parking tot een moderne parking in ons dorpscentrum. Op de 
gemeenteraad van 10 februari werd de erfpachtovereenkomst en 
een recht van medegebruik van 30 jaar voor de parking unaniem 
goedgekeurd.  

Gemeenteraadslid Katrien Vanherck: “Omdat de Glazuurparking 
al jaren door heel wat inwoners frequent gebruikt wordt, maar 
vooral ook enorm belangrijk is als stapspotparking voor het 
brengen en ophalen van de kinderen van de gemeenteschool gaan 
we als gemeentebestuur investeren in een grondige heraanleg 
van de deze parking. Maar om deze investeringskost van ruim 
60.000 euro te kunnen financieren moest er hiervoor eerst een 
erfpachtovereenkomst en een recht van medegebruik afgesloten 
worden tussen de gemeente, de kerkfabriek van Glabbeek en 
de vzw Glazuur. De heraanleg is bovendien ook absoluut nodig, 

Op zaterdag 19 februari werd de nieuwe verlichte paardenpiste 
met rondom een Finse piste officieel geopend door sportschepen 
Hans Hendrickx, voorzitter van de gemeentelijke sportraad Fons 
Scheys en burgemeester Peter Reekmans in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, de gemeentelijke 
sportraad, de Gunningenruiters en de Glabbeekse Joggingclub. 
Via een samenwerkingsakkoord tussen de gemeente en vzw de 
Gunningenruiters investeerde het gemeentebestuur ruim 200.000 
euro in de aanleg van een nieuwe verlichte paardenpiste en 50.000 
euro in een verlichte Finse piste rondom het paardenoefenterrein 
langs de Attenrodestraat in deelgemeente Attenrode-Wever. Begin 
2021 besliste de Dorpspartijmeerderheid om dit dossier via het 
gemeentelijk sportinfrastructuurplan 2021-2030 op korte termijn 
te realiseren. Vandaag zijn we amper een jaar later en hebben we 
de nieuwe paardenpiste en Finse piste al gerealiseerd. 

De Dorpspartijmeerderheid richtte een gemeentelijk energie-
noodfonds op om inwoners te helpen die (tijdelijk) in financiële 
nood geraken door de hoge energiefacturen. Glabbeek had 
hiermee trouwens de primeur in Vlaanderen en ook buurgemeenten 
Lubbeek en Leuven volgden intussen al ons voorbeeld. OCMW- 
en gemeenteraadslid Michel Willems: “Met ons gemeentelijk 
energienoodfonds kunnen we via het OCMW in alle discretie 
terugvorderbare steun toekennen aan inwoners die (tijdelijk) in 
financiële nood geraken door de hoge energiekosten van vandaag. 
Niet alleen kwetsbare inwoners met een sociaal tarief komen dus 
in aanmerking, maar net alle inwoners die problemen hebben 
om hun gas, mazout en elektriciteit te kunnen betalen kunnen 
er beroep op doen. Veel mensen hebben nog vaak veel te veel 
schroom om naar het OCMW te komen, maar dit is nu éénmaal 
echt onze kerntaak: onze inwoners helpen in moeilijke periodes. 
En we willen met dit energienoodfonds vooral aanmaningskosten 
en deurwaarderskosten voorkomen die de energieschulden op 

want het dolomiet van de parking veroorzaakt heel wat stof en 
de parking zit al jaren vol putten. We kiezen voor de heraanleg 
uiteraard voor waterdoorlatende materialen en een ontwerper zal 
een uitvoeringsplan opmaken voor de herinrichting en verfraaiing 
van de volledige parking. De bedoeling is om nog dit jaar van start 
te kunnen gaan met de heraanleg.” 

termijn nog groter maken. Elke aanvraag wordt uiteraard grondig 
onderzocht door de sociale dienst door het OCMW.”

Inwoners met problemen kunnen contact opnemen 
met de sociale dienst van het OCMW via 016/772870

Gemeenteraadslid Katrien Vanherck

OCMW-raadslid Michel Willems



De bouw van onze eerste sociale woonwijk start in 2023 

In ons dorp komen er twee sociale woonwijken: de Melkroos in 
Glabbeek met 22 huurwoningen en het Baekveld in Bunsbeek met 
30 huurwoningen. De bouw van de eerste woonwijk de Melkroos 
achter het gemeentehuis in Glabbeek zal van start gaan in 2023. 
En ook de bouw van de nieuwe woonwijk in het Baekveld willen we 
snel opstarten, maar hier moeten we spijtig genoeg nog een tijdje de 
klachtenprocedures van enkelingen uitzweten. En uiterlijk volgende 
legislatuur willen we ook op de site van de huidige gemeentelijke 
bibliotheek nog een laatste sociaal woonproject realiseren. Want elke 
gemeente kreeg van de Vlaamse overheid namelijk een bindend sociaal 
objectief, het zogenaamd BSO, opgelegd. Voor Glabbeek betekent dit 
concreet dat wij als gemeente verplicht 51 sociale huurwoningen 
moeten realiseren tegen uiterlijk 2025. Maar ook het aantal inwoners 
die intussen al op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan 

bewijst de noodzaak van de bouw van deze sociale woningen in 
ons dorp. In onze gemeente worden deze sociale woonprojecten 
gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij SWaL waarin 
OCMW- en gemeenteraadslid Yvette Sterkendries namens onze 
gemeente in de raad van bestuur zit. 

Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries: “Deze dossiers vergden de 
voorbije jaren heel wat voorbereidingen zoals de opmaak van een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), verkavelingsplannen, 
rooilijnplannen en uiteraard het verwerven van de bouwgronden. Ik 
ben dan ook uitermate fier dat we met de bouw van de eerste sociale 
woonwijk de Melkroos volgend jaar van start kunnen gaan. Samen 
met SWaL hielden we eind februari een informatievergadering voor 
alle inwoners en kandidaat-huurders waar de definitieve plannen 
van de Melkroos werden voorgesteld. Deze nieuwe woonwijk 
bestaat uit 22 sociale huurwoningen met 2, 3 en 4 slaapkamers en 
er zijn ook twee aangepaste gelijkvloerse woningen voorzien voor 
mindervalide bewoners. De bouw van de woningen en de aanleg 
van de buitenomgeving zal 1,5 jaar duren zodat de eerste bewoners 
tegen eind 2024 hun intrek in de nieuwe huurwoningen zullen kunnen 
nemen. Samen met de bouw van deze nieuwe woonwijk achter 
het gemeentehuis wordt ook de volledige site vernieuwd met een 
nieuwe centrale parking. Deze sociale woonprojecten zijn absoluut 
noodzakelijk in een warme dorpssamenleving zoals de onze. Daarom 
maakten we ook een gemeentelijk toewijzingsreglement op waarbij 
inwoners en mensen die jarenlang in onze gemeente woonden en 
voldoen aan de huurvoorwaarden voorrang krijgen om een sociale 
woning te huren in hun eigen (geboorte)dorp. Door het aanleggen van 
een gemeentelijke wachtlijst hebben we ook perfect het aanbod op de 
vraag kunnen afstemmen.” 

Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries
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