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De Dorpspartij gaat resoluut voor een proper Glabbeek en een lagere afvalfactuur

Kris Vanwinkelen en Bart Vanstockstaeten voeren campagne voor een proper dorp

Vanaf donderdag 3 mei kan je opnieuw terecht in het gemeentelijk
afvalcontainerpark. Op initiatief van milieuschepen Kris Vanwinkelen
werd ons containerpark de voorbije maanden in het kader van het
gemeentelijk asbestafbouwplan volledig asbestvrij gemaakt en tegelijk grondig vernieuwd. De oude loods werd afgebroken zodat er in
de plaats een veel ruimer en nieuw openluchtpark met een vlottere
circulatie is gekomen. Vandaag heeft de gemeente Glabbeek voor de
uitbating van het containerpark, de ophaling en afvalverwerking een
contract tot 2021 met afvalintercommunale EcoWerf.

“

Afvalfactuur zal tot
25% goedkoper worden

Schepen Kris Vanwinkelen: “Deze investeringen in het containerpark
staan volledig los van de keuze m.b.t. het uitbesteden van het nieuwe
afvalcontract binnen drie jaar. Want via een marktbevraging ontdekten we dat ons huidig afvalcontract, dat het vorige gemeentebestuur
in 2003 voor maar liefst 18 jaar met EcoWerf afsloot, enorm duur is.
Mochten wij vandaag ons afvalcontract en containerpark kunnen uitbesteden aan een privaat afvalbedrijf, dan zouden we de afvalfactuur

voor elke inwoner tot 25% kunnen doen dalen! In 2021 is het huidig
contract tussen de afvalintercommunale en onze gemeente afgelopen,
en onder Dorpspartijbeleid zullen we dus niet blindelings het contract
met afvalintercommunale EcoWerf verlengen. Als je samenwerkt met
een intercommunale, moet je als gemeente namelijk geen openbare
aanbesteding doen. Maar wij gaan net wel kiezen voor een openbare
aanbesteding zodat we via een grondige marktbevraging het beste
afvalcontract met de beste prijs/kwaliteit voor onze inwoners kunnen
afsluiten. Aarschot was onlangs de eerste Vlaamse gemeente die door
deze werkwijze hun afvalcontract fors liet dalen. We zullen bovendien
de daling van de afvalprijzen rechtstreeks in mindering brengen van de
afvalfacturen van alle inwoners om hiermee een mentaliteitswijziging
in gang te zetten die leidt tot minder zwerfvuil en sluikstorten.”
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De toename van zwerfvuil en sluikstorten doet zich niet enkel
in Glabbeek voor, maar is een probleem in heel Vlaanderen. De
problematiek is vandaag trouwens veel groter dan enkel weggegooide blikjes en flesjes langs de bermen. Tijdens de recente
grote lenteschoonmaak die milieuschepen Kris Vanwinkelen sinds
2014 jaarlijks organiseert, verzamelden enkele tientallen vrijwilligers maar liefst 2 ton zwerfvuil. Tijdens zulke actiedagen tegen
zwerfvuil merken we vooral dat we tegenwoordig meer en meer
te kampen hebben met sluikstorten van heel wat huishoudelijk en
grof afval. Op initiatief van Dorpspartij-bestuurslid en landbouwer
Bart Vanstockstaeten ondersteunen we ook actief de campagne
tegen zwerfvuil van de Boerenbond en de Landelijke Gilde. Bart
Vanstockstraeten: “Zwerfvuil en sluikstorten ontsiert op het platteland niet alleen onze bermen, akkers en weiden, maar het is ook
schadelijk voor de dieren en landbouwgewassen. Deze legislatuur
werden trouwens onder Dorpspartijbeleid al een nultolerantie en

hogere boetes van maar liefst 500 euro ingevoerd voor sluikstorten. En we blijven hoog inzetten op opsporing én bestraffing van
diegenen die de omgeving vervuilen met afval. Maar de gemeente
Glabbeek en ook EcoWerf doen bewust niet mee met de zgn. statiegeldalliantie die enkel ijvert voor de invoering van statiegeld op
blikjes en petflessen. Want dit statiegeld zal vooral de mensen die
al netjes sorteren treffen, de consumptieprijzen doen verhogen en
het biedt trouwens geen enkele oplossing tegen sluikstorten en
alle andere zwerfvuil. Wij zijn niet tegen het invoeren van statiegeld, maar dit kan voor ons enkel als de Vlaamse overheid dit kadert in een compleet nieuw afvalbeleid dat niet duurder wordt voor
de mensen. Wat we wel zelf kunnen doen in Glabbeek, zijn onze
sensibiliseringsacties verder zetten, kordaat blijven optreden tegen overtreders en door een daling van de afvalfactuur het zwerfvuil en sluikstorten in Glabbeek trachten te doen verminderen.”

Zorgpark Glabbeek: een absolute meerwaarde voor ons dorp

Het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek verkocht intussen 1,5
hectare grond op het gemeentelijk domein de Vaint voor 1,3 miljoen
euro aan de vzw Herstelverblijf Hageland. En begin mei werden de
eerste plannen voor de medische zorgcampus voorgesteld door de
nieuwe eigenaar die bovendien nog dit jaar met de bouw ervan wil
starten. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “Op deze nieuwe medische zorgcampus, die de naam Zorgpark Glabbeek krijgt, komen heel wat medische diensten dankzij een samenwerkingsverband
van de ziekenhuizen uit de regio. Op de nieuwe campus komt o.a.
een tijdelijk herstelverblijf met 60 bedden, 60 nieuwe serviceflats, een
sociaal restaurant, een bewegingscentrum, een oogkliniek, een gehoorcentrum, een wond- en littekencentrum, een bevallingskwartier,
een verpleegpost van het Wit-Gele kruis en een medisch zorgcentrum
met artsen-specialisten voor ogen, neus, keel en oren, diabetes en
geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn alvast enorm trots dat we ook
alweer dit project met een absolute meerwaarde voor ons dorp kunnen realiseren.”

OCMW- en gemeenteraadslid Michel Willems: “Nadat we eerder al
onder Dorpspartijbeleid de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en
serviceflats mogelijk maakten, realiseren we met dit nieuw zorgpark
nu ook de laatste ontbrekende schakel in ons gemeentelijk zorgaanbod. Op amper 5 jaar tijd realiseren we als gemeentebestuur voor
onze senioren een compleet professioneel zorgaanbod dat in ons dorp
jarenlang ontbrak en door de stijgende vergrijzing vandaag meer dan
ooit nodig is. Want naast het herstelverblijf dat voorziet in het tijdelijk
verblijf van personen met een zorgnood tussen ziekenhuisopname en
overgang naar de thuisomgeving, zullen ook gerelateerde diensten
zoals dagopvang voor ouderen, revalidatie en medische verzorging op
deze nieuwe campus aangeboden worden. Er zijn veel partijen die
praten over de vergijzing en de toenemende nood aan zorg, de Dorpspartij realiseert deze zorgende dorpssamenleving in praktijk.”

Wij zorgen dat de sporthal na 25 jaar ook in de toekomst attractief blijft!

Fons Scheys, Hilde Holsbeeks en Hans Hendrickx in de gemeentelijke sporthal

In onze gemeentelijke sporthal, die intussen al bijna 25 jaar oud is,
diende het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek deze legislatuur tussen 2013 en 2018 heel wat investeringen te voorzien. De
voorbije periode werden al de kleedcabines, douches en cafetaria
vernieuwd, nieuwe doelen aangekocht en een professioneel digitaal
scorebord geplaatst. Voor het einde van dit jaar staan er nog enkele
belangrijke investeringen op stapel. Fons Scheys (lid directiecomité
AGB): “Doordat de sportvloer bijna 25 jaar intensief gebruikt werd
en er meer en meer slijtage van de vloer zichtbaar wordt, opteren we
vanuit het AGB bewust voor om nu de sportvloer te renoveren waardoor enkel een vernieuwing van de toplaag nodig is. Deze werken
met een kostprijs van 55.000 euro werden intussen al aanbesteed.
Deze renovatie van de vloer is inderdaad niet goedkoop, maar indien
we deze investering vandaag niet doen, dan zouden we binnen enkele jaren de volledige vloer moeten vernieuwen, wat meer dan het
drievoudige zou kosten.”

Sportschepen Hilde Holsbeeks: “De komende weken start ook de
aanleg van de nieuwe inclusiespeeltuin aan de sporthal. Tegelijk
wordt de sporthal eindelijk heel wat toegankelijker gemaakt voor senioren en mindervaliden door de inkom te voorzien van een nieuwe
automatische toegangsdeur. Er komt bovendien ook nog een nieuwe
ruime fietsstalling voor de sporthal met een oplaadpunt voor elektrische fietsen. 60% van deze investeringen van ruim 80.000 euro
realiseren we met Europese subsidies (voor 48.000 euro). AGBvoorzitter en schepen Hans Hendrickx: “Door al deze investeringen
heeft het AGB ervoor gezorgd dat onze sporthal ook de komende
jaren attractief blijft. Een sporthal is en blijft voor elke gemeente
een hoge uitgavepost. Maar toch is dit een vorm van dienstverlening
waarin wij als Dorpspartij ook in de toekomst zullen blijven investeren. De volgende legislatuur willen we nog een extra sportruimte
realiseren door een nieuw verdieping te bouwen op de cafetaria van
de sporthal. Hierdoor krijgen we een bijkomende sportzaal van ruim
140 m2 waarmee we heel wat nieuwe sporten kunnen aantrekken.”

*

* 8 nieuwe voet -en fietspaden werden deze legislatuur vernieuwd en aangelegd en voor de 12 volgende liggen de plannen en centen al klaar
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