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Inspraakvergadering proefopstelling Attenrode-Wever
op maandag 14 mei om 19u30: uw mening telt!

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, werden er de voorbije
maanden in de gemeente meerdere proefopstellingen met houten
bakken opgesteld. Vooral in deelgemeente Attenrode-Wever zijn er
heel wat: in de Doelaagstraat, de Torenstraat, de Attenrodestraat
en de Langstraat. De huidige proefopstellingen werden geplaatst
begin november 2011 en moeten door het gemeentebestuur eind
mei geëvalueerd worden (na een proefperiode van 6 maanden).
Opmerkelijk is wel dat er door de proefopstelling al meerdere
ongelukken gebeurden... De proefopstellingen hebben onder de
inwoners voor- en tegenstanders. De Dorpspartij wil daarom
niet langer verkeersmaatregelen ad hoc nemen, maar wil een
totaal verkeersveiligheidplan creëren om alle deelgemeenten
verkeersveiliger te maken. Er zijn dan ook verschillende
mogelijkheden om verkeersveiligheid tot stand te brengen, en
die kunnen uiteraard verschillen van locatie tot locatie.
Vermits er momenteel proefopstellingen zijn die eind mei effectief
moeten geëvalueerd worden, wil de Dorpspartij ùw mening als
inwoner kennen. “Wij zijn als Dorpspartij ervan overtuigd dat de
verkeersveiligheid in Attenrode-Wever verbeterd moet worden,
maar wij zijn niet overtuigd dat de huidige proefopstelling veel
verbetering zal brengen” stelt gemeenteraadslid Kris Vanwinkelen
(Glabbeekse Dorpspartij). De mening van de inwoners zelf is
voor ons als Dorpspartij dan ook zeer belangrijk. Wij organiseren
daarom op maandag 14 mei om 19u30 in de Parochiezaal te
Attenrode een inspraakvergadering voor een verkeersveiliger
Attenrode-Wever. Na toelichting door verkeersexperts over de
mogelijkheden om tot verkeersveiligere situaties te komen, is het
woord aan de inwoners. Voor de Dorpspartij telt uw mening …
wij hopen dan ook op een massale opkomst van de inwoners!

Inspraakvergadering verkeersveiligheid

Maandag 14 mei 2012 om 19u30
Parochiecentrum Attenrode (Doelaagstraat)
19u45 Toelichting en evaluatie proefopstelling door
gemeenteraadslid Kris Vanwinkelen
20u15 Toelichting over de meerdere mogelijkheden om te
komen tot meer verkeersveiligheid door:
- Danny Smagghe, woordvoerder automobilistenvereniging
Touring
- Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans, ondervoorzitter
parlementscommissie Mobiliteit en Openbare Werken
21u00 De mening van de inwoners !
(einde voorzien omstreeks 22u00)

IEDEREEN WELKOM

Verfraaiing aan gemeentelijk domein: is dit 330.394,31 euro waard?

De verfraaiingwerken aan de buitenomgeving van het OCMWgebouw en aan de voorzijde van het gemeentelijk domein
(voormalig militair domein) aan de Steenbergenstraat, zijn bijna
voltooid. Nu wordt zichtbaar wat we voor de zeer dure kostprijs
van 330.394,31 euro krijgen, zo stelt Matthias Mertens,
ondervoorzitter van de Glabbeekse Dorpspartij. Onze partij was
zeer kritisch op de gemeenteraad toen dit dossier goedgekeurd
werd. Wij stemden toen ook tegen omdat deze werken op een
veel goedkopere manier hadden kunnen gebeuren. Want voor
het bekleden van één hangaarmuur, enkele picknickbanken,
een paar speeltuigen, wat groenvoorziening, een rond punt,
een toegangsweg en parkings in beton de som van 330.394,31
euro betalen, vindt Matthias Mertens veel geld, té veel geld.
Zeker op een ogenblik dat de gemeentebegroting in 2012 bijna
1 miljoen euro in het rood gaat, moest dit gewoon goedkoper.
De meerderheidspartijen wijzen op subsidies van de provincie,

maar dat is natuurlijk maar een deeltje van de totaalsom. Ook bij
een goedkoper dossier kregen we trouwens subsidies. Natuurlijk
is de Dorpspartij niet tegen verfraaiing, maar wel aan die prijs.
Met 330.394,31 euro doe je vandaag de dag wel andere dingen.
Met deze som geld bouw je al een fameuze gezinswoning, dus
kijk en vergelijk zelf of deze werken hun geld waard zijn!

Met 330.394,31 euro bouw je al een fameuze
gezinswoning
Voor de grabbelpas en jeugdwerking is het een vooruitgang, maar
wat met de asbest in de loods waar de kinderen spelen? Dit is
natuurlijk geen gigantisch gevaarlijk gezondheidsprobleem, maar
hier moet wel eens iets aan gedaan worden. Hier horen we dus
niets van, en het gemeentebestuur doet er niets aan. Aan de
voorzijde worden peperdure investeringen gedaan. Dat oogt wel
mooi maar voor problemen (zoals asbest) een visie - laat staan
een concreet plan hebben - dàt is teveel gevraagd. We willen geen
paniek zaaien over deze asbest maar men zou er beter wel iets
aan doen... De Dorpspartij wil steeds met opbouwende oppositie
op het gemeentelijk beleid wegen, maar als er echt ondoordacht
met belastinggeld wordt gegooid, dan moeten we dit wel scherp
aanklagen. En dit dossier is een schoolvoorbeeld van verkwisting.
Uiteindelijk gaat het toch om belastinggeld, en dus om ùw centen,
benadrukt Matthias Mertens tot slot.

Geen communicatie bij wegenwerken
De Glabbeekse Dorpspartij is niet te spreken over de
communicatie bij de wegenwerken aan de Grotestraat
te Glabbeek. Half april begon de aannemer op een
ochtend om 8u het wegdek open te breken. Pas later die
ochtend, om 10u, werden er infobrieven verdeeld aan de
buurtbewoners... nàdat de weg dus al opgebroken was!
Gevolg: er waren bewoners die niet meer in en uit hun
woning konden met de wagen. Een grap als geen ander!
Ook de verkeerslichten werden pas zeer laattijdig, uren
na de werken, correct geplaatst. De Dorpspartij werd
gecontacteerd door buurtbewoners die niet te spreken
waren over dit totale gebrek aan communicatie. De mensen

hebben gelijk, zo oordeelt de Dorpspartij. Wegenwerken zijn
nodig maar een duidelijke communicatie naar de bewoners
toe, is absoluut noodzakelijk. Communiceren twee uur nadat
de werken begonnen zijn en dus bewoners gijzelen door zonder
enige verwittiging de straat open te breken, is amateurisme
ten top. Het is trouwens niet de eerste keer dat de mensen
bij wegenwerken in Glabbeek geen tijdige info krijgen.
Gemeenteraadslid Peter Reekmans contacteerde de bevoegde
schepen die de fout toegaf, en die beloofde oplossingen
te zoeken voor mensen die niet in of uit hun woning zouden
kunnen. Ook de verkeerslichten werden onmiddellijk in orde
gebracht. Nu maar hopen dat men eindelijk lessen trekt…

“GRATIS Hot-dog en drankje voor elke deelnemer doorlopend meerdere springkastelen, kinderschminken en ballonnenclown voor de allerkleinsten”

Nieuws uit de gemeenteraad

Lokaal bedrijventerrein goedgekeurd, maar hogere overheid maakt voorbehoud
Op de gemeenteraad van 12 april keurden de
meerderheidspartijen de definitieve vaststelling goed van
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Lokaal
Bedrijventerrein Craenenbroekstraat’. De Dorpspartij onthield
zich bij deze stemming, om de heel eenvoudige reden dat dit
plan in zijn huidige vorm niet direct realiseerbaar is. Het gaat
immers voorbij aan de uitbreidingsplannen van de Belgische
Fruitveiling. “De Veiling” is een historisch gegroeid bedrijf
waarvan de uitbreiding de lokale gemeentelijke bevoegdheden
overstijgt. Gedurende 3 jaar hebben de provincie en het Vlaams
Gewest meerdere pogingen ondernomen om een Gewestelijk
RUP op te maken waarin alles tesamen aangepakt werd: de
plannen van het lokaal bedrijventerrein én de uitbreidingsplannen
van de fruitveiling. De enige partij die dit ultiem compromis
afschoot, was het Glabbeekse schepencollege! Nochtans
voorzag dit perfecte compromis in een goede verdeling,
waarin de fruitveiling 2,15 ha uitbreidingsruimte kreeg, er

een bedrijventerrein kwam op 2 rijen van 5 op een oppervlakte
van 1,30 ha, en de biogasinstallatie (waarvoor de gemeente
een jaar geleden al een bouw- en milieuvergunning afleverde)
1,25 ha kreeg. Dorpspartij-gemeenteraadslid Peter Reekmans
kwam hierover meermaals tussen op de gemeenteraad en krijgt
nu ook gelijk van RWO (het departement Ruimtelijke Ordening
van het Vlaams Gewest). RWO stelt in een bindend advies op
het GRUP Lokaal Bedrijventerrein het volgende, letterlijk: “Het
voorliggend GRUP wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
Er moet rekening gehouden worden met volgende bepaling:
een mogelijke uitbreiding van de fruitveiling aansluitend op dit
lokaal bedrijventerrein mag niet gehypothekeerd worden.” Zeer
duidelijke taal van de hogere overheid, waar de Dorpspartij al lang
voor waarschuwde. Men heeft nu wel 6 maand voor de verkiezing
een goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing op papier, maar de
concrete uitvoering ervan is niet voor de eerste maanden.

Dorpspartij bereikt resultaat

www.dorpspartij.be

Peter Reekmans
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Glabbeek
Zitdagen in Glabbeek:

elke maandag en vrijdag op afspraak
via secretariaat telefonisch 016/827414 of 02/5524859
of e-mail peter.reekmans@vlaamsparlement.be

Op de gemeenteraad van 12 april diende Dorpspartijgemeenteraadslid Kris Vanwinkelen een extra
agendapunt in om de veiligheid in de speelhal (loods
gemeentelijk domein) van de KSJ te verhogen. De
palen in deze hangaar zijn tamelijk verroest en de KSJ
zelf is al lang vragende partij om de zichtbaarheid van
deze palen te verhogen door ze te schilderen in felle
kleuren. De KSJ zelf stelde voor dat de gemeente de
verf zou aanleveren en zij het werk zouden doen, maar
er kwam geen reactie van het gemeentebestuur. Door
een formele vraag van de Dorpspartij op de agenda
van de gemeenteraad, moest het schepencollege wel
kleur bekennen. De bevoegde schepen deelde mee dat
men akkoord was om deze palen aan te pakken en dat
er hiervoor een dossier geopend werd. De gemeente
gaat zelfs proberen subsidies voor de verbetering van
jeugdlokalen te krijgen. Al is op dit moment nog niet
duidelijk of dat ook zal lukken.
Gemeenteraadslid Kris Vanwinkelen is dan ook
tevreden dat de meerderheid nu wel inging op dit
voorstel van de Dorpspartij. In het belang van de
veiligheid van de spelende kinderen in de speelhal! De
Dorpspartij zal dit dossier nauwlettend opvolgen !
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