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Dorpspartij zet sport op de agenda

Van links naar rechts: Gemeenteraadslid Hans Hendrickx, Sportschepen Hilde Holsbeeks en OCMW-fractieleider Michel Willems

De Dorpspartij wou met het opzetten van Glabbeek Sport,
op Pinkstermaandag 2012, verder gaan dan enkele lijntjes
neerpennen in een verkiezingsprogramma. Voor de Dorpspartij is
sport en een sportaanbod voor zoveel mogelijk inwoners van jong
tot oud, heel belangrijk. In het verkiezingsprogramma beloofde
de Dorpspartij ook dat indien zij mee de gemeente zou
besturen, van Glabbeek Sport een jaarlijkse gemeentelijke
sportdag gemaakt zou worden. “En ja, wij houden absoluut
woord” zeggen Dorpspartij-mandatarissen Hans Hendrickx en
Michel Willems. “Op Pinkstermaandag 20 mei 2013 organiseert
de gemeente Glabbeek nu het nieuwe jaarlijks evenement
Glabbeek Sport! En we durven zeggen dat deze affiche een leuk
sportief aanbod heeft voor iedereen van jong tot oud” aldus een
trotse Sportschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij).
Sportschepen Hilde Holsbeeks:

“Glabbeek Sport is een nieuw
evenement voor jong en oud”

In de voormiddag is er een zaalvoetbaltornooi, een gezinsfietstocht
en een gezinswandeling. In de namiddag zijn er demonstraties
torbal en ponyrijden. Er zijn torbal-en petanquewedstrijden.
Initiatielessen zelfverdediging voor volwassenen, judo (voor
kinderen) en kickboxen. De initiatieles judo wordt ook dit jaar weer
geven door Olympisch kampioene Ulla Werbrouck. En ’s avonds
is er een heuse volleybalcompetitie met wisselbeker tussen
Glabbeekse gelegenheidsploegen. Afsluiten gebeurt ’s avonds met
een muzikaal optreden. Doorlopend is er in en rond de sporthal
ook animatie (voor de allerkleinsten spingkastelen), barbecue,...
De gemeente steunt met de opbrengsten van een eetstandje
ook een goed doel: de mediclowns. “Niet alleen Glabbeek Sport!
is een nieuw initiatief van deze bestuursmeerderheid, maar wij
zullen binnenkort in Glabbeek nóg meer sportmogelijkheden
creëren, meer initiatieven aanwakkeren en ze vooral ook blijvend
ondersteunen” zegt Sportschepen Hilde Holsbeeks.
Maar dit gemeentebestuur pakt eindelijk ook de problematiek
van de zonevreemde sportterreinen aan. Al jaren liggen bijna
alle sportterreinen (recreatieterreinen) zonevreemd in de gemeente
Glabbeek. De voetbalvelden van Bunsbeek en Glabbeek, het oude
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Oefenterrein Gunningenruiters Attenrode

Terrein Hondenschool Kapellen

voetbalveld van Kapellen waar nu de hondenschool actief is en
het oude voetbalveld van Attenrode waar nu de Gunningenruiters
hun oefenterrein hebben, zijn allemaal in die situatie. Ook al was
dit voorzien als één van de prioritaire acties in het bindend deel
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, toch gebeurde
er jaren niets met die intentie... Het vorige gemeentebestuur
schoof de problematiek jarenlang voor zich uit, waardoor
de sportverenigingen op deze locaties geen rechtszekerheid
hadden. In het beleidsplan tussen de Dorpspartij en sp.a werd

duidelijk gekozen voor een oplossing op snelle termijn om de
zonevreemde recreatie op te lossen. In de begroting werden
de budgetten voorzien en dit bestuur durft ook duidelijke keuzes
maken en knopen doorhakken. Op de gemeenteraad van april
werd de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
“zonevreemde recreatie” goedgekeurd. Sportschepen Hilde
Holsbeeks (Dorpspartij) is dan ook enorm verheugd dat ze zo
snel deze plannen kon opstarten zodat er binnenkort eindelijk de
passende rechtszekerheid komt voor de sportclubs.

Pilootgemeente voor ecologische opslag strooizout
Glabbeek is de eerste gemeente waar een nieuwe techniek
voor opslag van strooizout wordt toegepast. Via een speciale
bulkcamion en opslagzak wordt het strooizout in Glabbeek nu
zeer ecologisch bewaard, en heeft de vloer en het gebouw van
de gemeentelijke technische dienst geen last van het invretend
strooizout. Maar ook het zout zelf blijft perfect bewaard. Deze
manier van opslag neemt ook zeer weinig plaats in. In Duitsland
bestaat deze manier van strooizout opslagen al lang maar voor
ons land betreft het een primeur. De verantwoordelijke van
de firma die voor deze opslag zorgt, is een inwoner van onze
gemeente, en hij reikte het gemeentebestuur het idee aan.
Allemaal voordelen, oordeelt bevoegd schepen van Openbare
Werken Matthias Mertens (Dorpspartij) die het pilootproject
uittestte met de betrokken firma. In de loop van mei organiseert
deze firma bij de Glabbeekse technische dienst een demonstratie
van deze bulkopslag voor alle gemeentebesturen uit de regio.
Schepen Matthias Mertens is dan ook tevreden dat Glabbeek als
kleinste gemeente hier als pilootgemeente fungeert.

Aanpassing bouwplannen gemeenteschool noodzakelijk

1ste Schepen Peter Reekmans

In Glabbeek werd algemeen aangenomen dat de nieuwbouw voor
de kleuterlokalen (fase 2) van de gemeentelijke basisschool niet
voor de eerste jaren zou zijn omdat het vorige gemeentebestuur
het subsidiedossier hiervoor niet grondig opgevolgd had. “Maar
nu wordt pijnlijk duidelijk dat het met dit dossier nog veel
grondiger en fundamenteel fout zit, en dat het daarom steeds
uitgesteld werd. Het niet naleven van de subsidievoorwaarden
en geldende normen door mijn voorganger, heeft ertoe
geleid dat de bestaande plannen voor de nieuwbouw fase
2 gewoon onuitvoerbaar zijn. Fase 2 is dus door zware fouten
bij fase 1 zelfs onbetaalbaar geworden voor de gemeente”
stelt Onderwijsschepen Peter Reekmans (Dorpspartij). Tot deze
spijtige conclusie komt de nieuwe bestuursmeerderheid na
grondige gesprekken met de subsidiërende hogere overheid.
Voor een school als de gemeenteschool te Glabbeek subsidieert
men maximaal 2500 m2 bebouwing. Voor fase 1 was 1430 m2
voorzien, het restant voor fase 2. Maar het vorige gemeentebestuur
bouwde bij fase 1 groter (zonder overleg met de hogere overheid
en zonder rekening te houden met de geldende normen) en de
totale bebouwing werd 1900 m2 i.p.v. de voorziene 1430 m2.
Resultaat: voor fase 2 blijft er amper nog 600 m2 subsidieerbare
bebouwing over, terwijl de bestaande plannen voor fase 2 meer
dan een dubbele oppervlakte omvatten. Kort samengevat: de
opgemaakte plannen van de vorige bestuursmeerderheid
voor fase 2 waren al jaren volledig onuitvoerbaar en
onbetaalbaar. Dit is de enige reden dat er nooit eerder schot in
de zaak kwam...

Onderwijsschepen Peter Reekmans:

“nieuw bestuur lost
dit probleemdossier nu op”
Dit dossier is allesbehalve een cadeau voor de nieuwe
bestuursmeerderheid. Want in tegenstelling tot vele andere
scholen in Vlaanderen, zou Glabbeek (doordat we al jaren op
de wachtlijst staan) nu net wel snel het subsidiegeld kunnen
ontvangen. De subsidies zijn 70% van het bedrag zonder BTW,
de resterende 30% en de 21% BTW dient de gemeente zelf te
dragen. Maar doordat we amper voor 600 m2, de helft van de
voorziene oppervlakte van de bestaande plannen voor fase 2,
subsidies krijgen, is gans dit project maar liefst 1,5 miljoen euro
duurder geworden voor de gemeente en wordt het de komende
jaren onmogelijk realiseerbaar. “Het huidige gemeentebestuur
heeft dit probleemdossier nu terug op de rails gezet. We zitten
samen met de ontwerper om de bestaande plannen voor fase
2 grondig aan te passen. Fase 2 zal dus kleiner gebouwd
moeten worden dan voorzien, en in de lokalen van fase 1
dienen er aanpassingen en functiewijzigingen te gebeuren.
Binnen enkele weken hopen we op het schepencollege al
de nieuwe plannen te kunnen goedkeuren zodat nieuwbouw
fase 2 uiterlijk in 2021 zal gerealiseerd worden” besluit
Onderwijsschepen Peter Reekmans (Dorpspartij).

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

Glabbeeks Parlementslid Reekmans weegt op heraanleg steenweg

Vlaams Parlementslid en Mobiliteitsschepen Peter Reekmans
(Dorpspartij) is zeer tevreden over de vlotte samenwerking met
het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV) i.v.m.
de heraanleg van de steenweg N29 tussen deelgemeenten
Bunsbeek en Glabbeek. “Intussen leverde AWV de gemeente
reeds de eerste ontwerpplannen af, de uitvoering ervan zal
de steenweg vooral veiliger maken in de dorpskernen van
Bunsbeek en Glabbeek. Sinds begin dit jaar is er m.b.t. de
voorbereiding van de heraanleg van de N29 (op amper 3
maanden) al meer gebeurd dan de voorbije 2 jaar” stelt Peter
Reekmans. Deze maand is er opnieuw overleg voorzien met AWV
en het kabinet van de bevoegde minister en wordt o.a. bekeken
waar er parkeerstroken zullen komen voor de handelaars langs
de steenweg. Voldoende parkeerstroken behouden aan de

handelszaken langs de steenweg, is een aandachtspunt van
het gemeentebestuur. De handelaars van de steenweg krijgen
effectief inspraak in de ontwerpplannen. De kruispunten
worden beveiligd en de fietspaden zullen gescheiden van
de rijweg aangelegd worden (zonder onteigeningen). Ook
loopt er momenteel een verkeerstelling om te bekijken of
verkeerslichten al dan niet een meerwaarde kunnen betekenen
voor vlotter en veiliger verkeer op de steenweg. Na het advies
van de Verkeersraad wil het gemeentebestuur samen met
AWV snel komen tot definitieve uitvoeringsplannen, zodat de
bewoners via een informatievergadering op de hoogte kunnen
worden gebracht van de herinrichtingsplannen en de planning
van de werken van de steenweg.

Kort nieuws uit het gemeentehuis
Nieuw infoblad
Vanaf maart is er een nieuw maandelijks gemeentelijk infoblad
Glabbeek! i.p.v. het oude driemaandelijkse infoblad. Dit kwam
er op initiatief van Communicatieschepen Peter Reekmans
(Dorpspartij). Informatie, communicatie en inspraak zijn voor
de Dorpspartij drie belangrijke pijlers van het nieuwe beleid.
De samenwerking met een commerciële uitgeverij maakt het
ook mogelijk dat het budget voor gemeentelijk nieuws met
maandelijkse frequentie, niet diende te stijgen. U merkt het: het
nieuwe gemeentebestuur let op de centen, maar probeert haar
inwoners toch meer te geven zonder meer te moeten uitgeven.
Nieuw dak voor kinderopvang
In de buitenschoolse kinderopvang werd twee jaar geleden
door de vorige meerderheid voor ruim 70.000 euro isolatie
-en gyprocwerken uitgevoerd. Maar omdat men toen het lek
dak niet eerst herstelde, regent het er al bijna een jaar binnen.
Resultaat: isolatie en gyproc zijn aan het rotten. De nieuwe
bestuursmeerderheid zocht geld voor een nieuw dak om verdere
schade aan het gebouw te voorkomen. Op de gemeenteraad van
april werd er effectief beslist om een nieuw dak te leggen op het
gebouw zodat zowel de kinderopvang als jeugdhuis de Kloemp

terug droge en degelijk geïsoleerde lokalen krijgen. “Tegen deze
beslissing kwam kritiek van enkele oppositieraadsleden die
voorstelde om een volledig nieuw gebouw voor de kinderopvang
te bouwen, maar dat dit totaal financieel onhaalbaar is voor de
gemeente is bijzaak voor deze oppositie” stelt bevoegd schepen
Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).
Nieuwe schoolbus
De gemeenteraad van april keurde de aankoop van een nieuwe
schoolbus goed, maar dit gebeurde zonder steun van de oppositie.
“De aankoop van een nieuwe schoolbus was meer dan nodig,
omdat de oude bus 16 jaar oud is, tot op de draad versleten is,
totaal niet meer veilig is en zelfs niet meer door de autocontrole zou
geraken stelde Onderwijsschepen Peter Reekmans (Dorpspartij)
tijdens de gemeenteraad. Één oppositiepartij noemde deze
aankoop zelfs totaal onbegrijpelijk een prestigeproject! De
oppositie was niet voor, op één raadslid na die wel mee met de
meerderheid voor stemde (een schooldirectrice maar tenminste
één oppositieraadslid met gezond verstand). Gelukkig werd er
beslist tot aankoop van een nieuwe, want amper een week later
vloog de huidige oude schoolbus in brand.

Gezinszorg - aanvullende thuiszorg en huishoudhulp OCMW Glabbeek
De OCMW-raad van april besliste om het personeelsaantal
verzorgenden nog dit jaar te laten stijgen van 4 naar 7 voltijds
verzorgenden, om het objectief van 10 tegen uiterlijk eind
december 2015 te behalen. Deze 10 voltijds verzorgenden zijn
nodig om in de toekomst de erkenning en subsidiëring van deze
diensten te behouden. “Het Glabbeekse OCMW breidt dus haar
aanbod uit, maar doordat we vaststellen dat deze diensten van
het OCMW nog vaak te onbekend zijn bij de inwoners, geven
we als Dorpspartij-fractie graag een duidelijk overzicht van het
aanbod” stelt OCMW-raadslid Yvette Sterkendries, die tevens lid
is van het Vast Bureau van het OCMW.
Er bestaan voor hulpbehoevende personen in Glabbeek 2 diensten
voor zorg en hulp: Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT)
en Huishoudhulp met dienstencheques.

Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg
Deze dienst biedt verschillende taken van huishoudelijke aard,
hygiënische en verzorgende hulpverlening, sociale en morele
ondersteuning aan.
Wie komt in aanmerking?
Personen die omwille van leeftijd, lichamelijke ongeschiktheid of
omwille van een tijdelijke of acute medische situatie niet meer in
staat zijn om deze taken zelf uit te voeren. Deze dienstverlening
mag aanvullend zijn bij de zorg van familie, derden of andere
professionele thuisverzorgenden.

Hoeveel bedraagt de kostprijs?
Het uurtarief is afhankelijk van het belastbaar inkomen en de
gezinssamenstelling.

Huishoudhulp met dienstencheques
Deze huishoudelijke hulp omvat het schoonmaken van de woning.
De hulp wordt verleend tussen 8u00 en 16u30. De huishoudhulp
werkt in blokken van 4 uur, en u kan maximaal één blok van 4 uur
per week krijgen.
Hoeveel bedraagt de kostprijs?
Per gepresteerd uur hulpverlening betaalt men één dienstencheque
van 8,50 euro. Het werkelijk betaalde bedrag is 5.95 euro (na
terugbetaling van 2.55 euro per cheque). Het max. toegelaten
bedrag per jaar is 2720 euro. Deze cheques kunnen aangevraagd
worden via het OCMW of via www.dienstencheques-rva.be.
Op de OCMW-raad van mei zal het reglement voor huishoudhulp
met dienstencheques herzien worden. Er zullen o.a. wijzigingen
komen in de verlaging van de leeftijdsgrens voor de gebruikers
en een uitbreiding van de taken van deze dienst. “Alle mogelijke
taken van zorg en hulpverlening, wie in aanmerking komt, hoe aan
te vragen,… zullen na deze beslissing klaar en helder uitgelegd
worden in het gemeentelijke informatieblad van juni 2013” besluit
OCMW-raadslid en Dorpspartij-fractieleider Michel Willems.

Tot uw dienst: de OCMW-raadsleden van de Dorpspartij
Yvette Sterkendries - OCMW-Raadslid en lid Vast Bureau OCMW – e-mail: yvette@dorpspartij.be - telefoon 0497/540937
Michel Willems - OCMW-raadslid en fractieleider OCMW - e-mail: michel@dorpspartij.be - telefoon: 0473/741663
Omer Swinnen - OCMW-raadslid - e-mail: omer@dorpspartij.be - telefoon: 0495/258465

Jongeren zijn de toekomst

Van links naar rechts: Robin Vandendijck, Jonas Fets, Nele Struys, Sven Janssens, Simon Vanderemeulen en Steven Vanhellemont

Nadat de Dorpspartij bij de verkiezingen vorig jaar de grootste
beleidspartij werd en aan het roer van onze gemeente kwam te
staan, ontstond al snel het idee om een jongerenafdeling op te
richten.
Enkele gemotiveerde jongeren vormden een sterk team dat wil
werken aan de toekomst. Het doel? Eenvoudig: de wensen en
visie van de jeugd in Glabbeek laten horen en als tussenpersoon
fungeren naar het gemeentebestuur toe. Het is niet alleen
vergaderen, maar vooral ook veel bijleren. Niet alleen over
politiek, maar ook over onze gemeente. Over evenementen
organiseren en samenwerken als een echt team. Het jongste
gemeenteraadslid, Simon Vandermeulen, kreeg als voorzitter de
leiding over deze nieuwe jonge ploeg.
Wat doen de Dorpspartij-jongeren?
De Dorpspartij-jongeren willen zich vooral opstellen als het
klankbord tussen de jeugd en het gemeentebestuur. Jongeren
kregen in Glabbeek in het verleden weinig tot geen kans om
hun mening te geven. Via de Dorpspartij-jongeren kan de jeugd
eindelijk wél wegen op het gemeentebeleid. Dat de Dorpspartij
zowel de Jeugdschepen als het jongste gemeenteraadslid in haar
rangen heeft, zijn extra troeven.

Momenteel wordt er gewerkt aan een plan voor een zgn.
geboortebos. Voor het najaar van 2014 zijn er plannen om al het
muzikale talent uit Glabbeek en omstreken samen te brengen in
de vorm van een festival. Een educatieve fiets- en wandeltocht
langs de mooiste paden, gebouwen en boerderijen staat ook op
het programma.
Zin om mee aan de toekomst van ons dorp te bouwen?
De Dorpspartij is nog steeds op zoek naar enthousiaste jongeren
(tussen 15 en 30 jaar) die zich willen inzetten voor ons dorp en
willen werken aan de toekomst. Heb je leuke ideeën of wil je
graag je mening kwijt?
Of wil je eens langs komen op één van onze bijeenkomsten?
Contacteer dan
Simon Vandermeulen (voorzitter)
e-mail: simon@dorpspartij.be - telefoon: 0494/405667
of Nele Struys (ondervoorzitter)
e-mail: nele@dorpspartij.be - telefoon: 0497/102204

De Dorpspartij blijf groeien
De kracht van de Dorpspartij is dat het een partij van en voor
de inwoners van ons dorp is. Dat had de kiezer bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen duidelijk begrepen, en verklaart
natuurlijk het schitterende verkiezingsresultaat. Zonder
partijkleur verdedigt de Dorpspartij als enige Glabbeekse partij
ongebonden de belangen van alle inwoners. De Dorpspartij is
vandaag niet alleen de grootste partij in de gemeenteraad, heeft
intussen meer dan 400 leden, maar ook het bestuur groeide uit
tot een kern van maar liefst 40 actieve bestuursleden. Graag
stellen wij u in deze editie enkele nieuwe bestuursleden voor.

Walter Staes (40) uit deelgemeente Bunsbeek is één van de nieuwe
drijvende krachten binnen de Dorpspartij om het gemeentelijk
sportbeleid mee vorm te geven. Van opleiding is Walter leraar
en hij was jaren actief als voetballer en nu als voetbaltrainer.
Binnen de Dorpspartij is er intussen een heuse werkgroep Sport
ontstaan die samen met de Sportschepen initiatieven ontwikkelt
om meer sportaanbod in de gemeente te creëren. Walter is
tevens kersvers bestuurslid van de Glabbeekse sportraad.

Nele Struys (21) uit deelgemeente Bunsbeek is één van de nieuwe
jonge aanwinsten van de Dorpspartij. Nele studeerde vorig jaar af
als communicatiemanager aan de Erasmushogeschool Brussel,
en specialiseert zich vandaag nog verder aan de KUL waar ze de
opleiding management en beleid in de gezondheidszorg volgt.
Haar bijkomende opleiding omvat specifieke problemen zoals
de vergrijzing en het zorgaanbod. Nele speelt regelmatig mee
in toneelproducties van BOK en ook was zij 5 jaar actief als
jeugdleider/animator bij de gemeentelijke Grabbelpaswerking.
Binnen de Dorpspartij is zij vooral bezig met de sociale dossiers
en is zij ondervoorzitter van de jongerenafdeling.

Liliane Baeken (52) is geboren en getogen in deelgemeente
Bunsbeek. Ze koos voor de Dorpspartij om mee vorm te geven
aan het nieuwe beleid dat we vanaf januari in ons dorp voeren.
Haar politieke interesses zijn cultuur en het verenigingsleven
ondersteunen. Maar vooral meer aandacht schenken aan
alle deelgemeenten vormt haar grootste drijfveer. De meeste
inwoners kennen haar vooral als actief lid bij de Bunsbeekse
toneelvereniging BOK. Zij is tevens partijvertegenwoordiger in de
gemeentelijke Cultuurraad.

Ben Cleynen (50) woont in deelgemeente Glabbeek en is de
partijafgevaardigde in de gemeentelijke Milieu Adviesraad
(MAR). Milieu, natuur en landbouwbeleid zijn dan ook zijn
interessedomeinen gelet op zijn opleiding als milieu -en
preventieadviseur.

Bezoek ons ook online:
www.dorpspartij.be
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Zitdagen

Peter Reekmans
Vlaams Volksvertegenwoordiger
1ste Schepen Gemeente Glabbeek
Voorzitter Gemeenteraad Glabbeek
Op gemeentehuis:
Maandag: 18u-20u // Dinsdag: 10u-12u
Zaterdag: 10u-12u
Of op afspraak:
Telefonisch 016/827414 (secretariaat),
016/772930 (kantoor gemeentehuis),
02/5524859 (kantoor parlement),
of via e-mail
peter.reekmans@vlaamsparlement.be

ZONDAG
13 OKTOBER 2013
Van 10u30 tot 14u
in zaal Glazuur, Dries 7a te Glabbeek
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voorverkoop in ons secretariaat,
telefonisch 016/827414
of via info@dorpspartij.be
Volwassenen 15 euro pp.
Kinderen 10 euro pp.

Dorpspartij schenkt 1000 € aan de Bunker voor Kom op tegen kanker

Wil U voor 10 euro lid worden van de Dorpspartij?

