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Nieuwe gemeenteschool levert gemeente forse energiebesparing op

Burgemeester en Schepenen deden samen met Vlaams Minister Freya Van den Bossche de eerste spadesteek

Door de eerste officiële spadesteek op woensdag 12 maart ‘14
door Vlaams Minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a)
en Burgemeester-Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans
(Dorpspartij) werd het nieuwbouwproject van de kleuterschool
definitief opgestart. Intussen werden de subsidies en de
bouwplannen goedgekeurd. Het totaalproject heeft een kostprijs
van 2.740.202 euro, waarvan 1.916.000 euro (70%) subsidies
via de hogere overheid en 30% die de gemeente met een bedrag
van 824.202 euro zelf betaalt. De realisatie van de volledige
vernieuwing van de gemeenteschool zal niet alleen het comfort
grondig verbeteren, maar zal vooral op het vlak van energie
forse besparingen opleveren.

“Deze energiebesparing van 885.000
euro betaalt de investering in deze
nieuwe school op 30 jaar terug”
Schepen van Energie Hilde Holsbeeks (Dorpspartij): “Doordat
het dak van de nieuwe school zuidelijk gelegen is, opteren
we voor een bijkomende investering voor fotovoltaïsche
zonnepanelen. Hierdoor kan de school volledig zelf voorzien in
haar elektriciteitsbevoorrading. Vandaag kost deze elektriciteit
voor de school jaarlijks ruim 15.000 euro. Maar ook op het vlak
van verwarming zullen we een forse besparing realiseren met
de nieuwbouw. Vandaag kost het verwarmen van de lagere

school met gas 6.000 euro en het verwarmen van de oude
kleuterlokalen met stookolie 22.000 euro. In de toekomst zal de
jaarlijkse verwarmingskost voor de ganse school met gas 13.500
euro bedragen. Een besparing van maar liefst 14.500 euro per
jaar. Als we de energiebesparingen m.b.t. zowel verwarming als
elektriciteit optellen, zal dit een effectieve besparing opleveren
op 30 jaar van maar liefst 885.000 euro.” Burgemeester Peter
Reekmans, tevens lid van de parlementscommissie Energie,
nodigde Vlaams Minister Freya Van den Bossche (sp.a) dan ook
niet toevallig uit voor de eerste spadesteek van deze nieuwe
energiezuinigere gemeenteschool.
Op donderdag 5 juni ’14 gaat er een informatievergadering over
de nieuwe school door voor alle ouders. Er komt niet alleen een
nieuwe kleuterschool, maar ook een turnzaal en ook de speelplaats
wordt volledig vernieuwd. Alle leerkrachten en het oudercomité
krijgen maximale inspraak in de nieuwbouwplannen. En in de
zomervakantie zullen de voorste oude kleuterlokalen en de refter
afgebroken worden, zal het terrein vlak gemaakt worden en de
werfzone veilig afgebakend worden zodat de leerlingen vanaf
het nieuwe schooljaar op 1 september ‘14 geen hinder hebben
van de werftoestand. “Ondanks dat dit nieuwbouwdossier door
het gebruik van teveel subsidies bij de bouw van de eerste fase
jaren niet realiseerbaar was, hebben we hard gewerkt om tot
dit positief resultaat te komen. Ik durf dit nu al één van mijn
strafste dossiers te noemen waar ik enorm trots op ben” besluit
Burgemeester Peter Reekmans, tevens bevoegd voor Onderwijs.

Interview met Matthias Mertens (Dorpspartij), Schepen bevoegd voor
Openbare Werken, Technische dienst en Groendienst over investeren
in onderhoud gemeente.

Bevoegd Schepen Matthias Mertens en Burgemeester Peter Reekmans nemen de sleutels van de nieuwe tractor in ontvangst

De gemeente investeert fors in de aankoop van heel wat
nieuw materiaal, er was dus duidelijk hieraan een gebrek?
Schepen Matthias Mertens: Absoluut, wij doen vandaag
een inhaalbeweging om onze gemeente eindelijk degelijk te
kunnen gaan onderhouden. De voorbije jaren onder die vorige
bestuursmeerderheid werden er amper investeringen gedaan
waardoor het gebrek aan onderhoud in de gemeente duidelijk
zichtbaar was.
Welke investeren in materiaal deed deze bestuursmeerderheid
intussen al en met welk concreet doel?
Schepen Matthias Mertens: Onze recentste aankoop was
een nieuwe tractor voor de technische dienst, deze zal zowel
dienen om de bekenfrees en de onkruidborstel in de lente
en zomer op te monteren en in de winter om de eveneens
nieuw aangekochte sneeuwschuiver en zoutstrooier op te
monteren. Vanaf het moment dat het goed weer is dient onze
andere tractor permanent voor de maaimachine, hierdoor kon
de bekenfrees en onkruidborstel amper tot zelfs niet gebruikt
worden. Het was steeds enorm tijdverlies om de maaier af te
koppelen van de enige tractor die we hadden. De investering in
de extra tractor is er zelfs één met een driedubbel rendement.
In de winter gebruiken we deze voor sneeuwbestrijding en in de
andere seizoenen dient hij om de wegen, voet –en fietspaden
onkruidvrij te houden en binnenkort kopen we ter vervanging
van een vrachtwagen een containerwagen die ook getrokken zal
worden door deze nieuwe tractor. We kochten ook recent nog
een jonge tweedehandsbestelwagen aan ter vervanging van een
tot op de draad versleten bestelwagen die zelfs niet meer door de
autokeuring geraakte. We kochten ook nog een aanhangwagen
voor nadars, de technische dienst zal bij evenementen de nadars
nu ter plaatse brengen en terug komen ophalen met de nieuwe
aanhangwagen., waardoor deze minder snel beschadigd zullen
raken.
Zijn nu alle grote investeringen in materiaal gedaan of volgen
er nog binnenkort?
Schepen Matthias Mertens: Spijtig genoeg moeten we de
komende jaren nog veel geld investeren in nieuw materiaal, de
duurste investering die op ons afkomt is de aankoop van een

nieuwe veegmachine om de straten te reinigen. Doordat we nu
de onkruidborstel intenser gebruiken moet de veegmachine veel
meer doen dan in het verleden het geval was. Doordat ook deze
versleten is staat hij regelmatig in panne en kost hij vandaag veel
te veel geld aan onderhoud en herstellingen. De aankoop van
zo een nieuwe veegmachine kost de gemeente 180.000 euro.
Deze aankoop had al veel eerder moeten gebeurd zijn, zeker als
je weet dat gemeentebesturen tot eind 2012 voor de aankoop
van een nieuwe veegmachine maar liefst 80% subsidies kregen
van de Vlaamse overheid. De Dorpspartij die toen in de oppositie
zat diende op de gemeenteraad in 2012 bij de opmaak van de
begroting zelfs nog een voorstel in om deze subsidies aan te
vragen. Dat de toenmalige meerderheid geen kennis had van de
subsidiemogelijkheden is al op zich schandalig, maar wat nog een
grotere schande is, is dat men door gebrek aan langetermijnvisie
op ons voorstel niet inging en hierdoor maar liefst 144.000
euro geld misliep, wat we nu amper een jaar later dubbel en
dik moeten ophoesten. Kwam de oppositie van vandaag i.p.v.
enkel kritiek te geven op punten komma’s maar eens met zulke
voorstellen die de gemeente geld kunnen opbrengen.
Bij de bevolking is er meer en meer lof voor deze
bestuursmeerderheid zeker op het vlak van openbare
werken, wat doen jullie nu anders dan vroeger?
Schepen Matthias Mertens: Eerst en vooral wij zijn als
bestuursmeerderheid een hecht team en geen krabbenmand
zoals onze voorgangers. Maar vooral wij zijn dienstbaar en
enorm bereikbaar voor de mensen, elke kleine of grote klacht
wordt onmiddellijk behandeld en opgelost. En de mensen zien
ook dat wij onmiddellijk van start zijn gegaan met openbare
werken en niet wachten toch net voor de verkiezingen, wij willen
elk jaar investeren in de vernieuwing van onze weginfrastructuur.
Ondanks de grote hinder van de Riobra en Aquafinwerken waar
wij niet verantwoordelijk voor zijn proberen wij als gemeente onze
inwoners bij problemen maximaal te ondersteunen en zoeken we
mee oplossingen bij problemen. Wij zijn permanent bereikbaar
voor klachten via wegenwerken@glabbeek.be.

Bezoek ons ook online:
www.dorpspartij.be

Actiefste parlementslid Reekmans
neemt (tijdelijk) afscheid
Vlaams Parlementslid en Fractievoorzitter in het Vlaams
Parlement Peter Reekmans mag zich het meest actieve lid van de
bijna afgelopen legislatuur in het Vlaams parlement noemen. Dat
berekenden zewerkenvoorjou.be en de Universiteit Antwerpen.
Reekmans nam in totaal 1.992 initiatieven, dat zijn er gemiddeld
35 per maand. Reekmans is trots op zijn titel, maar heeft niet
de pretentie te zeggen dat hij het beste parlementslid is. “Een
parlementslid dat dienstbaar is voor zijn streek, moet actief zijn
en doet veel tussenkomsten. Ik ben er van overtuigd dat ik heel
veel voor mijn streek en gemeente gedaan heb in het parlement.
Daar kunnen velen een voorbeeld aan nemen.” Reekmans is ook
trots op heel wat verwezenlijkingen. “Ik denk bijvoorbeeld aan
de dossiers van de spitsstroken op de E40 en de E314. Ook voor
een veiligere steenweg N29 Tienen-Diest heb ik hard geijverd.
Het plattelandsfonds en een eengemaakt distributietarief voor
energie zijn ook dingen die er op mijn initiatief komen. Er kwam
door mijn initiatieven eindelijk een einde aan de jarenlange
massale leegstand van sociale woningen. Met andere woorden:
ik deed niet alleen veel tussenkomsten voor de cijfers en
statistieken, maar boekte ook concreet resultaat.”
Ook al is hij geen kandidaat meer in Vlaams-Brabant en kunnen
de inwoners van Glabbeek niet voor hem stemmen, doordat hij in
West-Vlaanderen eerste opvolger staat van LDD-partijvoorzitter
Jean-Marie Dedecker bestaat er nog een kans dat we hem in

de loop van de nieuwe legislatuur toch nog terug zien keren in
het parlement. Peter Reekmans: “Ik ga mij nu de eerste jaren
volledig toeleggen op mijn mandaat als Burgemeester, maar
blijf ook nationaal actief binnen mijn partij. Ik ken intussen
de weg in Brussel en dat zal Glabbeek ook de komende jaren
geen windeieren leggen. Opmerkelijk is wel dat voor het
eerst meerdere Glabbeekse politici massaal meedoen aan de
parlementsverkiezingen, dat Schepenen dit doen is logisch.
Maar dat er nu ook al mensen van de oppositiepartijen die niet
of amper verkozen raakten in de eigen gemeente op lijsten gaan
staan als lijstvulsel zonder enige kans om verkozen te raken en
zonder enig programma of visie voor onze streek geeft geen
enkele meerwaarde voor Glabbeek, ik ben er van overtuigd dat
de Glabbeekse kiezer dit ook zelf wel doorheeft”

Stookoliefonds vaak nog te onbekend
Categorie 2: Personen met een laag inkomen: een jaarlijks
bruto belastbaar gezinsinkomen dat ten hoogste 16.965,47 euro
bedraagt, te verhogen met 3.140,77 euro per persoon ten laste.
Er wordt ook rekening gehouden met het kadastraal inkomen van
onroerende goederen buiten de gezinswoning.
Meerdere inwoners kunnen zonder dat ze het vaak zelf weten
via het OCMW een beroep doen op een verwarmingstoelage
van het Sociaal Verwarmingsfonds, meestal het ‘stookoliefonds’
genoemd. OCMW-raadslid Omer Swinnen (Dorpspartij): “Hierdoor
kan er voor veel inwoners een deel van de hoge energiekosten
opgevangen worden. Spijtig genoeg stellen we vast dat heel veel
mensen het bestaan van deze toelage amper of zelfs niet kennen.
Nochtans vallen vaak ook mensen die nooit aankloppen bij het
OCMW binnen de voorwaarden van het systeem, het is dus de
moeite om een en ander eens nader te bekijken!”
De Dorpspartij is begaan met meer betaalbare energie voor onze
inwoners, vandaar dat we in deze editie van de Dorpskrant de
voorwaarden en werking van het stookoliefonds toelichten:
Wie komt in aanmerking?
Categorie 1: Personen met recht op een verhoogde
tegemoetkoming bij het ziekenfonds en een jaarlijks bruto
belastbaar gezinsinkomen dat ten hoogste 16.965,47 euro
bedraagt, te verhogen met 3.140,77 euro per persoon ten laste.(*)

(*) Personen ten laste hebben een netto-inkomen van hoogstens 3.070 euro,
gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor kinderen niet inbegrepen.

Categorie 3: Personen in schuldbemiddeling of een
collectieve schuldenregeling en die niet meer in staat zijn hun
verwarmingsfactuur te betalen.
Opgelet: wanneer u recht heeft op de verwarmingstoelage
categorie 2 en 3 kunt u ook de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bij uw ziekenfonds aanvragen.
Hoe de toelage aanvragen?
U vraag de verwarmingstoelage aan bij het OCMW binnen de
60 dagen na levering van huisbrandolie, verwarmingspetroleum
(type c) of bulkpropaangas.
Hoeveel bedraagt de toelage?
Voor grote hoeveelheden schommelt het bedrag tussen 14
en 20 eurocent per liter voor max. 1500 liter brandstof per
verwarmingsperiode en per huishouden. Voor kleine hoeveelheden
is een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro voorzien.
Meer info: Omer Swinnen (OCMW-raadslid)
omer@dorpspartij.be - GSM 0495/258465

▶ Ondertekening van het SAVE- charter van de
vereniging voor verongelukte kinderen voor 		
meer verkeersveiligheid

Burgemeester Peter Reekmans
en Schepenen Kris Vanwinkelen en Hilde Holsbeeks
openen officeel een nieuwe zaak

◀

Met de Dorpspartij in het beleid (her)leeft Glabbeek…
▶ Seniorennamiddag van gemeente en OCMW
was met meer dan 200 aanwezigen in zaal
Glazuur groot succes

Sportschepen Hilde Holsbeeks
presenteert de affiche van Glabbeek
Sport dat opnieuw doorgaat op
Pinkstermaandag 9 juni 2014

▶

Burgemeester:
Peter Reekmans
GSM 0473/562568		

Gemeenteraadsleden:
		
Yvette Sterkendries (fractieleider)		
GSM 0497/540937				

OCMW-raadsleden:
Michel Willems (fractieleider)
GSM 0473/741663

Schepenen:
Kris Vanwinkelen
GSM 0496/553059

		

Hans Hendrickx
GSM 0479/298926				

Omer Swinnen
GSM 0495/258465

		

Simon Vandermeulen
			
GSM 0494/405667				

Yvette Sterkendries
GSM 0497/540937

Matthias Mertens
GSM 0495/210034
Hilde Holsbeeks
GSM 0476/345482
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