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Onder Dorpspartijbeleid investeren we 5 miljoen euro in verkeersveiligheid

Gemeenteraadsleden Ronny Vergeylen en Simon Vandermeulen

Op initiatief van gemeenteraadsvoorzitter en voorzitter van de gemeenteraadscommissie Mobiliteit Simon Vandermeulen werkte
de Dorpspartij in het verkiezingsprogramma “het dorpsplan
2.0” een stevig financieel berekend mobiliteitsluik uit met 9
prioriteiten voor meer verkeersveiligheid. De totale kostprijs van
al deze investeringen voor meer verkeersveiligheid bedraagt
maar liefst 5 miljoen euro die we de komende jaren zullen gaan
realiseren. Gemeenteraadsvoorzitter Vandermeulen (Dorpspartij):
“Eind april keurde de gemeenteraadscommissie mobiliteit de 9
Dorpspartijprioriteiten voor meer verkeersveiligheid goed, zodat we
effectief van start kunnen gaan om al deze belangrijke prioriteiten
te realiseren. Concreet maken we nu eerst werk van de opmaak
van een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan 2.0 met geïntegreerd
fietsplan. Onze prioriteiten hierin zijn de aanleg van een lokaal
functioneel fietsroutenetwerk in maar liefst 10 straten, veiligere
schoolomgevingen met stapspots en nieuwe voetpaden, de her-

aanleg van de Tiensesteenweg met nieuwe fietspaden en veiligere
oversteekzones, trajectcontrole op de Tiensesteenweg in de kernen
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van Bunsbeek en Glabbeek en in de schoolomgevingen van Kapellen,
Bunsbeek en Glabbeek, enkel nuttige trage wegen herwaarderen,
duidelijkere verkeersregels met minder verkeersborden, de
voorrang van rechts wordt definitief niet meer toegepast en
zwaar vervoer zoveel mogelijk weren uit de dorpskernen door
de herinrichting van onder andere de Craenenbroekstraat
met een gedeelte KMO-straat en een gedeelte woonstraat.”
Gemeenteraadslid Ronny Vergeylen: “De Dorpspartij werkte tijdens
de laatste gemeenteraadsverkiezingen als enige partij een stevig
financieel berekend mobiliteitsluik uit in het dorpsplan 2.0 dat
nu de basis vormt van ons beleid. Maar ook de oppositie krijgt
vandaag onder Dorpspartijbeleid via de gemeenteraadscommissie
mobiliteit alle kansen om hun voorstellen te doen voor meer
verkeersveiligheid in ons dorp. Samengevat kost ons haalbaar
en doordacht mobiliteitsplan in totaal 5 miljoen euro, waarvoor
we bovendien alweer maar liefst 3,5 miljoen euro aan Vlaamse
subsidies naar Glabbeek halen. Ons plan dat zal zorgen voor meer
verkeersveiligheid omvat gesubsidieerde openbare werken voor
nieuwe fietspaden (3,5 miljoen euro), niet-gesubsidieerde openbare
werken voor voetpaden en vernieuwing wegen (1,3 miljoen euro),
aanpassingen verkeersborden (50.000 euro), trajectcontrole
(160.000 euro) en herwaarderen trage wegen (50.000 euro). Met al
deze investeringen voeren we een haalbaar, maar vooral realistisch
beleid. Want fietspaden en voetpaden in elke straat beloven klinkt
wel heel populair, maar is compleet onhaalbaar. Je kan bovendien
nu eenmaal in vele straten de weg niet breder maken dan hij is of je
moet namelijk massaal voortuinen en woningen gaan onteigenen.”

De Craenenbroekstraat wordt bij de heraanleg opgedeeld in een woonstraat
en een bredere KMO-straat met een veilige doorsteek voor fietsers. In de
woonstraat wordt zwaar vervoer geweerd, maar fruittelers en landbouwers
kunnen uiteraard in beide richtingen de fruitveiling blijven bereiken.

Werk mee aan een proper Glabbeek

Gemeenteraadslid Bart Vanstockstaeten en schepen Kris Vanwinkelen

Zwerfvuil en sluikstorten is voor veel inwoners een doorn in het oog,
terwijl slechts een klein deel van de mensen er zich aan bezondigt.
Jaar na jaar neemt dit probleem van zwerfvuil overal toe en met
acties willen we regelmatig iedereen sensibiliseren tot meer respect
voor het milieu. Want het probleem is vandaag trouwens veel
groter dan enkel weggegooide blikjes en flesjes langs de bermen.
Tijdens de recente grote lenteschoonmaak die milieuschepen
Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) al sinds 2014 jaarlijks organiseert,
verzamelden heel wat vrijwilligers maar liefst 2 ton zwerfvuil. Op
initiatief van gemeenteraadslid Bart Vanstockstaeten (Dorpspartij),
ondersteunen we ook al geruime tijd actief de campagne tegen
zwerfvuil van de Boerenbond en de Landelijke Gilden. De gemeente
ondersteunt trouwens alle inwoners die in hun eigen straat of buurt
initiatieven nemen voor een proper Glabbeek en stelt hiervoor
materiaal gratis ter beschikking.

Onder Dorpspartijbeleid blijven we hoog inzetten op een kindvriendelijk dorp
Ouders moeten ook deze zomervakantie in Glabbeek geen stress
hebben voor een gebrek aan opvang of leuke activiteiten voor hun
kinderen. De buitenschoolse kinderopvang zorgt de ganse vakantie
voor opvang en daarnaast pakt de jeugddienst met Glabbeek Zomert
opnieuw uit met een ruim aanbod van 130 leuke jeugdactiviteiten op
44 dagen. Onder Dorpspartijbeleid wordt er heel wat geïnvesteerd
in jeugdwerking, betaalbare activiteiten voor onze allerjongste inwonertjes en jeugdinfrastructuur. Dorpspartij-bestuurslid Katrien
Vanherck: “Onder Dorpspartijbeleid werd er de voorbije jaren al heel
wat geïnvesteerd in jeugdinfrastructuur. Zo investeerden we maar
liefst 4 miljoen euro in de nieuwe schoolsite van de gemeenteschool,
de vernieuwing van het gebouw en de buitenomgeving van de
buitenschoolse kinderopvang (BKO), nieuwe speeltuinen en jeugdlokalen voor KSA en Bunker Jeugd. De helft van dit bedrag betaalden
we bovendien met maar liefst 2 miljoen euro aan Europese, Vlaamse
en provinciale subsidies. Momenteel zijn we bezig met de aanleg
van een nieuw skatepark aan het gemeentelijk domein langs de
Steenbergestraat in Glabbeek en de komende jaren staan er nog een
speelbos in Zuurbemde en nieuwe speeltuinen in deelgemeenten
Kapellen en Wever op de planning.”

Jeugdschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij): “De brochure Glabbeek Zomert met het volledig zomeraanbod voor onze jeugd valt
in de loop van deze maand bij alle inwoners in de brievenbus.
Deze zomer gaan al onze vakantieactiviteiten opnieuw door in de
gemeentelijke sporthal, GC De Roos en op de vernieuwde sites van
de gemeenteschool en de buitenschoolse kinderopvang. Deze sites
hebben niet alleen meer speelmogelijkheden voor de kinderen, maar
zijn onder Dorpspartijbeleid de voorbije jaren vooral veel veiliger
geworden. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om met het danskamp,
de grabbelpas en het omnisportkamp stickers te verdienen voor de
beleefpas die elk kindje onlangs in de brievenbus kreeg. Door een
samenwerking met High-five kunnen we opnieuw veel meer variatie
in ons programma steken. Wij zijn als kleine gemeente enorm trots
dat we onze talrijke gezinnen dit ruim en betaalbaar zomeraanbod
kunnen blijven aanbieden. En we staan als beleid zoals steeds altijd
open voor suggesties van de ouders.”
Foto: Katrien Vanherck en jeugdschepen Hilde Holsbeeks

Wij blijven onder Dorpspartijbeleid al onze verenigingen heel actief ondersteunen
De vorige jaren werden heel wat subsidies op het vlak van cultuur,
jeugd en sport door de Vlaamse regering afgebouwd. Terwijl hierdoor
in vele gemeenten de subsidies voor verenigingen daalden lieten we
deze in Glabbeek echter niet dalen. Meer zelfs, onze gemeentelijke
subsidies voor verenigingen liggen vandaag in Glabbeek ruim 20%
hoger dan in de meeste Vlaamse gemeenten. Gemeenteraadslid
Jonas Vangroenendael (Dorpspartij): “Onder Dorpspartijbeleid blijven
deze gemeentelijke subsidies voor alle verenigingen ook de komende
jaren ongewijzigd. En we zullen binnenkort na de installatie van de
nieuwe adviesraden bovendien de subsidiereglementen grondig gaan
hervormen, waardoor actieve verenigingen net nog meer kansen
krijgen op hogere subsidies. We investeren bovendien ook fors in
nieuwe infrastructuur voor onze verenigingen. Op het gemeentelijk
domein zal één oude legerloods volledig gerenoveerd worden
tot een nieuwe loods met opslagboxen voor de verenigingen. Ook
de toneelverengingen krijgen in het gebouw van GC De Roos een
opslagruimte, de heemkundige kring krijgt een werkingslokaal in de
oude bibliotheek van Bunsbeek en de vriendenkring krijgt een nieuw
lokaal in het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever.”

Gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael
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