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Wegenmeerjarenplan zorgt voor duurzame openbare werken

Burgemeester Peter Reekmans en Schepen van openbare werken Matthias Mertens zijn de architecten van het wegenmeerjarenplan

De eerste twee jaar van de legislatuur werden er al heel
wat wegenwerken uitgevoerd en opgestart in de gemeente
Glabbeek. Momenteel start in deelgemeente Bunsbeek de
aanleg van nieuwe fietspaden en snelheidsremmers in de
Vissenakensesteenweg. Maar ook nog dit jaar en de komende
jaren zullen er heel wat meer noodzakelijke wegenwerken
gebeuren. Schepen van openbare werken Matthias Mertens
(Dorpspartij): “Tussen 2015 en 2018 is er in de begroting nog
een investeringsenveloppe van 1.190.000,00 euro voorzien voor
openbare werken. Bij het begin van de legislatuur stelde de
bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a een grondig financieel
berekend en doordacht wegenmeerjarenplan voor 12 jaar op,
deze inhaalbeweging met spreiding over meerdere jaren was
nodig omdat er amper wegenwerken gedaan werden in vroeger
jaren.”

“Deze bestuursmeerderheid
voert actief investeringsbeleid
met lange termijnvisie”

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), tevens bevoegd
voor financiën: “Door de inventarisatie van al onze wegen,
brachten we de slechte straten in kaart en konden we ons
wegenmeerjarenplan opstellen. De financiële berekening van
dit wegenmeerjarenplan was echter geen natte vingerwerk,
maar werd gebaseerd op actuele ramingen die we per straat
apart lieten berekenen. Ik ben vandaag een trotse burgemeester
die aan het hoofd staat van een bestuursmeerderheid die een
actief investeringsbeleid met een duidelijke lange termijnvisie
voert, waar Glabbeek na jaren van stilstand absoluut nood
aan had. In totaal zullen we op het einde van deze legislatuur
voor bijna 2.000.000,00 euro wegenwerken uitgevoerd hebben
en voor de volgende legislatuur zetten we zelfs de nodige
financiële middelen van nog eens 1.500.000,00 euro opzij om
dit wegenmeerjarenplan te kunnen afwerken.”
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Een overzicht van de geplande werken tussen 2015 en 2018
Samen met de rioleringswerken van Riobra zullen we in
2015/2016 de Baekveldstraat volledig vernieuwen en zal er ook
een gedeelte van de Walmersumstraat in Bunsbeek vernieuwd
worden. In 2016/2017 zal samen met de rioleringswerken
ook het tweede deel van de Dorpsstraat in Kapellen volledig
vernieuwd worden. En in 2018/2019 wordt Boeslinter, het
tweede deel van de Pepinusfortstraat en een gedeelte van de
Hoeledensesteenweg in deelgemeente Bunsbeek vernieuwd
tijdens de werken van Riobra. Het gemeentelijk aandeel voor al
de wegenwerken hierin is 480.000 euro.
Maar er zijn ook nog heel wat wegenwerken in eigen beheer
van de gemeente tot eind 2018. Schepen Matthias Mertens:
“De gemeenteraad van maart keurde al de dossiers goed voor
een volledig nieuw betonnen wegdek voor de Hulsstraat te
Kapellen (kostprijs 58.979,03 euro) en de asfaltvernieuwing
van de toegangswegen aan de sporthal en technische dienst
(kostprijs 14.004,54 euro). Op de gemeenteraad van april
werden de dossiers goedgekeurd voor de herstelling van een
deel van de Berkendreef in Bunsbeek (kostprijs 9.825 euro)
en de herstelling van betonvakken en het afschrapen van de
andere betonvakken volgens een nieuwe techniek in de Grote
Groenstraat in Kapellen (kostprijs 44.575,00 euro). In de
Groenstraat komen ook verkeerskussen om de snelheid in de
straat af te remmen. En op de gemeenteraad van mei staan
ter goedkeuring de dossiers voor een nieuwe betonnen wegdek
voor het gedeelte van de Groenstraat dat volledig versleten is
tussen de Stationsstraat en de Grote Groenstraat (kostprijs
119.917,05 euro), en de vernieuwing van het wegdek van de
Keibergstraat in Glabbeek (kostprijs 59.870,80 euro). Tevens
de dossiers van meerdere kleinere wegen die in slechte staat
zijn, meer bepaald het zijstraatje van de Hoefstraat in Attenrode
(kostprijs 4.840,00 euro) en het doodlopend zijstraatje van de
Meenselbeekstraat in Bunsbeek die zullen vernieuwd worden,
ook het slecht wegdek van de Broekjesweg in Glabbeek en
een gedeelte van de Vlaastraat in Bunsbeek worden hersteld
(kostprijs 15.000,00 euro). Al deze werken worden nog dit jaar
uitgevoerd.”
In 2015/2016 starten we met de herstelwerken van alle
voegvullingen van de betonwegen waar deze weggesleten zijn.
Hiervoor is een budget van 50.000,00 euro voorzien en beslisten

we op de gemeenteraad van april om een eigen machine voor
kleinere herstellingen van voegvullingen in eigen beheer aan
te kopen. Doordat deze voegvullingen van alle betonwegen nu
grondig hersteld zullen worden en permanent onderhouden
zullen blijven door onze nieuwe machine, zullen deze wegen ook
minder snel verslijten. In 2016 is het vervangen van betonvakken
en afschrapen van het volledige beton in de Steenbergestraat in
Wever voorzien (kostprijs 156.661,00 euro) en in 2017 krijgt de
Koningstraat in Kapellen een nieuw betonnen wegdek (kostprijs
54.665,38 euro), de Sint-Katarinastraat in Kapellen wordt
volledig vernieuwd (kostprijs 50.411,52 euro) en het wegdek van
de volledige Oude Diestsestraat in Bunsbeek wordt vernieuwd
(kostprijs 35.357,66 euro).
“Het totaalbudget van al deze werken die we nog tussen
2015 en 2018 in eigen beheer zullen uitvoeren is maar liefst
710.000,00 euro. In het verkiezingsjaar 2018 starten we bewust
geen enkel wegendossier meer op zoals vroeger meestal het
geval was. De Dorpspartij beloofde een ander beleid met daden
door elk jaar actief te zijn en niet enkel de laatste periode voor
de verkiezingen, wij houden woord.” besluit Schepen Matthias
Mertens.

Samenaankoop van onkruidbestrijdingsmachine met Kortenaken

Op de gemeenteraad van april werd beslist om met
buurgemeente Kortenaken een samenaankoop te doen
van een onkruidbestrijdingsmachine. De krachtige mobiele
stoommachine met een watertank van 500 liter waarvan de

temperatuur instelbaar is van ca. 30 tot ca. 120 °C heeft een
kostprijs van 46.000,00 euro die we nu aankopen wordt tussen
beiden gemeenten volgens een verdeling op basis van het aantal
inwoners betaald. Milieuschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij):
“Doordat het sinds begin dit jaar door Europa verboden werd
om nog pesticiden te gebruiken voor onkruidbestrijding op het
openbaar domein en wij het proper en onkruidvrij houden van
onze gemeente een absolute prioriteit vinden, moesten we een
oplossing zoeken. Door nu deze samenaankoop met Kortenaken
te doen is het aandeel van Glabbeek in de kostprijs van deze
nieuwe machine 20.000,00 euro en konden we beide in de
plaats van elk een kleinere minder krachtige stoommachine te
kopen nu een krachtigere en dus efficiëntere stoommachine
aankopen. Doordat we onze krachten gebundeld hebben, is
dit een win-win situatie voor beide gemeenten en is dit tevens
een toonbeeld van een verstandige samenwerking over de
gemeentegrenzen heen.”

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

Autonoom Gemeentebedrijf Glabbeek werkt

Hans Hendrickx en Wim Uytterhoeven, de drijvende krachten van de Dorpspartij in het AGB.

Bij het begin van de legislatuur richtte de bestuursmeerderheid
een autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek op voor het beheer
van de gemeentelijke sporthal, zaal de Mispel en GC De Roos.
Gemeenteraadslid Hans Hendrickx (Dorpspartij) is voorzitter van
het directiecomité, Wim Uytterhoeven (Dorpspartij) heeft binnen
het directiecomité de bevoegdheid Financiën en Burgemeester
Peter Reekmans (Dorpspartij) is voorzitter van de Raad van
Bestuur. Een sporthal en zalen zijn een zeer dure onderhoudspost
voor een kleine gemeente als Glabbeek, maar het AGB bewijst
nu ruim twee na haar ontstaan dat het een zuinig, efficiënt,
gedurfd en vernieuwend beleid voert. Hans Hendrickx: “Door
mijn jarenlange ervaring kende ik de werking van onze sporthal
zeer goed en dat was/is een enorm voordeel. Want door de
komst van meerdere nieuwe sporthallen in de buurgemeenten
dreigde de verhuur fors te dalen. Vorig jaar pasten we daarom
met het AGB de tarieven voor de huur aan en investeerden we
mee in de vernieuwing van de cafetaria met de bedoeling om
meer sportclubs en nieuwe sporten naar de sporthal te lokken
en te kunnen concurreren met de nieuwe sporthallen. En die
beslissing rendeert nu, want nooit eerder had onze sporthal een
zo hoge bezettingsgraad als vandaag. Dit jaar gaan we ook nog
investeren in de noodzakelijke vernieuwing van het sanitair dat
na 20 jaar echt versleten is en gaan we resoluut voor minder
waterverbruik. Ook komt er een nieuw en modern scorebord
waar er al lang veel vraag naar was.”
Hetzelfde verhaal bij GC De Roos stelt Wim Uytterhoeven:
“Nadat het AGB het interieur van De Roos volledig vernieuwd
had, stelden we vast dat de verhuur en de opkomst bij eigen
activiteiten niet omhoog ging. Maar door onze zaal bekender

te maken en meer te promoten, zien we nu wel een stijging
van de verhuur. De eigen culturele producties van GC De Roos
bereikten al jaren amper de eigen inwoners omdat ze duidelijk
te hoogdrempelig en te duur waren. Sinds kort is er daarom
een nieuwe weg ingeslagen door het AGB met het ‘cultuur voor
iedereen’-idee dat effectief werkt door betaalbare producties te
brengen waar nu wel inwoners telkens massaal op af komen.
Enkele nieuwe eigen producties waren het heel geslaagd
kinderkerstfeest en de eerste editie van Schlagernamiddagen
voor senioren. Op deze manier blijven we nu verder werken
en zorgen we ervoor dat het AGB wel degelijk een financiële
meerwaarde betekent voor het gemeentelijk beleid.”

Sportschepen Hilde Holsbeeks met Sugar Jackson tijdens boksstage in onze sporthal

Uw Burgemeester is er voor iedereen!
Heeft U vragen, opmerkingen of een probleem?
Aarzel niet om uw Burgemeester te contacteren, want hij is er elke dag voor iedereen:
Bel 0473/562568 of mail burgemeester@glabbeek.be of online via www.facebook.com/peter.reekmans
Zitdag zonder afspraak elke maandag van 18u tot 20u op het gemeentehuis of andere dagen na afspraak

Dorpsreferendum over
voorrang van rechts
Afschaffen of (gedeeltelijk) behouden van de voorrang voor rechts is
een moeilijk debat dat vandaag in vele gemeenten leeft met allerlei
meningen van voor- en tegenstanders. Eén van de verkiezingsbeloften
van de Dorpspartij was om bij belangrijke gemeentelijke thema’s
de inwoners te bevragen. Al dan niet de voorrang van rechts
(gedeeltelijk) afschaffen of gewoon behouden, is zo een belangrijk
en moeilijke discussie waar de Dorpspartij als grootste beleidspartij
met dit dorpsreferendum de mening van de inwoners wil peilen en
met hun mening wil rekening houden alvorens hierin een beslissing
te nemen.

X Voor- en nadelen:
Voorrang van rechts is een algemene verkeersregel die al zeer lang
bestaat en hij geldt alleen als er geen specifieke voorrangsregeling
van kracht is. Dit is meteen ook een voordeel ervan, het is een eenvoudige regel die iedereen
kent, spontaan moet toepassen en daardoor een snelheidsremmer is (zeker in de bebouwde kom). Een nadeel ervan is dat
diegenen die op een als belangrijk aanvoelende weg rijden weinig geneigd zijn om voorrang te geven aan bestuurders die vanop
een als minder belangrijk aangevoelde weg van rechts komen.

V.U.: Peter Reekmans, Dries 11b - 3380 Glabbeek | opmaak & druk: www.bureauboone.be

X Huidige situatie in Glabbeek:
In Glabbeek is er vandaag een voorrang van rechts overal binnen de bebouwde kom waar je 30 en 50 km per uur mag rijden,
maar ook buiten de bebouwde kom waar je 50 of 70 km per uur mag rijden zijn er vandaag in onze gemeente uitzonderingen.
Deze kunnen verwarrend zijn doordat er op sommige plaatsen wel voorrang van rechts is en op de meeste plaatsen buiten de
bebouwde kom niet.

X Afschaffen of (gedeeltelijk) behouden?
Optie 1: De voorrang van rechts volledig afschaffen buiten de bebouwde
kom, maar wel behouden in de bebouwde kom
Optie 2: De voorrang van rechts volledig afschaffen
Optie 3: De voorrang van rechts behouden in Glabbeek zoals het nu is

We zijn er voor iedereen

Wij willen uw mening als inwoner kennen. Laat uw stem horen en doe mee aan dit dorpsreferendum!

DEELNAMESTROOK

Dorpsreferendum over voorrang van rechts

Kruis hier uw mening over de voorrang van rechts aan:
O De voorrang van rechts volledig afschaffen buiten de bebouwde kom, maar
wel behouden in de bebouwde kom
O De voorrang van rechts volledig afschaffen
O De voorrang van rechts behouden in Glabbeek zoals het nu is
Deze strook terugbezorgen aan de Dorpspartij (gemeenteraadslid Simon Vandermeulen), Meenselbeekstraat 19 te 3380 Glabbeek
of doe online mee aan dit referendum via onze website www.dorpspartij.be voor 30 augustus 2015.

