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De burgemeester aan het woord over zijn rol als crisismanager

Dankzij de burgemeester was Glabbeek de eerste Vlaamse gemeente waar iedereen tijdig mondmaskers had

We leven momenteel als samenleving in een ongeziene tijd door het
coronavirus dat ons allen in zijn greep houdt. Vanaf de eerste dag van
deze ongeziene gezondheidscrisis voert de Dorpspartijmeerderheid onder
leiding van burgemeester Peter Reekmans een daadkrachtig crisisbeleid
waarbij enkel het welzijn en de gezondheid van onze inwoners centraal
staan. Onze burgemeester bewijst vandaag met brio dat hij een echte
crisismanager is die er ook 7d/7d en 24u/24 in slechte dagen voor alle
inwoners is. Want laten we eerlijk zijn de voorbije weken hebben we in
de Dorpsstraten gewoonweg niet kunnen rekenen op de Wetstraat. Het
amateurisme van vele politici in Brussel verplichtte vele burgemeesters
om heel wat overuren te kloppen. Want een burgemeester heeft tijdens
een nationale crisisfase bovendien de bevoegdheid om alle maatregelen
te treffen in het belang van de volksgezondheid op zijn grondgebied. De
ene burgemeester is natuurlijk de andere niet. Glabbeek heeft gelukkig
wel een burgemeester die van aanpakken weet, die zijn nek durft
uitsteken en vooral razendsnel handelt door meerdere stappen vooruit
te denken. In deze editie van de Dorpskrant laten wij graag onze straffe
crisismanager aan het woord.

Hoe gaat het met onze burgemeester?
Burgemeester Peter Reekmans: “Gezien de bizarre omstandigheden, gaat
het heel goed met mij en ik ben vooral enorm blij dat we sinds dag één van
de crisis niet achter de feiten aanholden, maar als gemeentebestuur deze
crisis enorm doortastend aanpakten. Glabbeek was in de regio een absolute
voortrekker met onze duidelijke crisiscommunicatie naar alle inwoners
en door het tijdig nemen van heel wat initiatieven. Ik klop heel lange en
enorm stresserende dagen, maar doordat ik een energiek persoon ben en
onder druk zelfs nog beter presteer, zijn deze eigenschappen vandaag een
enorme troef. Ik durf zeggen dat ons beleid dat we hier de voorbije weken
klaarspeelden, ongezien is voor een klein dorp als het onze. Enorm veel
collega’s van andere gemeenten en zelfs grote steden contacteerden mij om
te leren van onze aanpak. En inderdaad als je niet onmiddellijk bij het begin
van de crisis een versnelling hoger schakelt als burgemeester, dan kom je
als gemeente in de problemen.
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Iedereen zoekt mondmaskers en jij vond ze wel snel?
Op een ogenblik dat er amper tot geen medisch beschermingsmateriaal
te vinden was voor de lokale zorgverstrekkers en het woonzorgcentrum
slaagden wij er als kleine gemeente inderdaad wel in om op enkele
dagen een eigen gemeentelijke stock met dit noodzakelijk materiaal aan
te leggen. Waar 9 ministers van volksgezondheid wekenlang in faalden,
dat fixten we in Glabbeek op amper één week. We ondersteunden
hierdoor als één van de eerste gemeenten al onze lokale zorgverstrekkers
quasi onmiddellijk met medisch beschermingsmateriaal. Maar liefst
9.500 chirurgische en 4.000 FFP2 mondmaskers, 8.000 medische
handschoenen, 100 face shields, 100 zuurstofmaskers en 50 flessen
zuurstof haalden we zonder enige hulp van de hogere overheden
intussen al naar ons dorp. Vanaf de eerste dag zorgen we voor een
permanente bevoorrading van ons woonzorgcentrum, waardoor we de
voorbije weken het virus hier gelukkig konden buiten houden. Mochten
we dit niet gedaan hebben, dan hadden al onze zorgverstrekkers in volle
crisis meer dan vier weken zonder dit noodzakelijk materiaal gezeten en
was het risico op besmettingen veel groter geweest! Terwijl bepaalde
wereldvreemde ministers in de Wetstraat aan het nadenken waren om
lappen stof in de brievenbussen van elke Vlaming te gaan steken zodat
iedereen zelf een mondmasker kan maken, beet ik me hier in vast en
zorgden we ervoor dat wij de eerste Vlaamse gemeente waren waar alle
inwoners een door experten goedgekeurd herbruikbaar mondmasker in
hun brievenbus kregen. Door tijdig te handelen om deze mondmaskers
voor alle inwoners aan te kopen volgden er vele andere steden en
gemeenten al snel onze doortastende aanpak. Vriend en vijand kan
vandaag enkel toegeven dat onze crisisaanpak in Glabbeek een absoluut
toonbeeld is van meer dan goed bestuur.”

Heeft de crisisaanpak een hoge kostprijs voor onze gemeente?
Burgemeester Peter Reekmans: “Uiteraard heeft de aankoop van al dit
medisch beschermingsmateriaal, het plaatsen van plexischermen aan
de kassa’s van alle winkels en elke inwoner een gratis mondmasker
bezorgen een stevig prijskaartje. Maar doordat er heel wat gemeentelijke
activiteiten zoals Glabbeek Wandelt, Glabbeek Loopt, Glabbeek
Herdenkt, Glabbeek Feest, … niet kunnen doorgaan werd dit budget
van ruim 25.000 euro integraal voor één nieuwe activiteit herbestemd:
Glabbeek Gezond!. We betalen met zijn allen gemeentebelastingen, dan

is het maar meer dan normaal dat een gemeente deze middelen inzet
om alle inwoners maximaal te beschermen tegen een ongeziene vijand
zoals het coronavirus. En intussen is het overduidelijk dat we een juiste
investering deden, want mondmaskers zullen een enorm belangrijke
rol spelen in de afbouwstrategie van de coronamaatregelen. Vanaf
mei worden ze al verplicht om te dragen op het openbaar vervoer, in
scholen en in bepaalde bedrijven. Maar ik ben wel enorm kwaad op
de federale en Vlaamse regeringen, die de gemeenten wekenlang in
de steek lieten. België is wereldkampioen belastingen: op 100 euro
betaald iedere werkende mens maar liefst 53,7 euro belastingen. Maar
als wij allen als belastingbetalers in nood zijn, dan laat onze overheid
de mensen gewoon aan hun lot over. Dan kan je als plichtsbewust
gemeentebestuur enkel zelf je verantwoordelijkheid nemen. En ik ben
blij dat we dit gedaan hebben in Glabbeek. Gouverner, c’est prévoir!”

Hoe komt het dat uw crisisaanpak veel lof krijgt?
Burgemeester Peter Reekmans: “Ik doe nochtans enkel mijn job met
veel gedrevenheid, maar vandaag valt het inderdaad meer dan ooit op
wie bekwaam is en wie het gewoonweg niet kan. In crisistijden leert
een volk pas echt zijn politieke leiders kennen. Als lokale Dorpspartij
bewijzen we vandaag dat we effectief het verschil maken met heel
wat traditionele partijen die meer dan ooit uitgespuwd worden door
de bevolking. Ik voel dat onze kiezers vandaag nog meer overtuigd
zijn dat hun stem bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen voor de
Dorpspartij een juiste keuze was. We kregen toen het vertrouwen
van een ruime meerderheid van onze inwoners en bewijzen vandaag
meer dan ooit dat we deze historische volstrekte meerderheid waard
zijn. De slogan “fier op ons dorp” die we als Dorpspartij verleden jaar
lanceerden is intussen al uitgegroeid tot echte fierheid bij enorm veel
inwoners. Ik ben ook zelf enorm fier op ons dorp, omdat het overgrote
merendeel van de inwoners de maatregelen die op iedereen zwaar
wegen voorbeeldig opvolgen. Als we nu allen samen nog even
doorbijten en de maatregelen maximaal blijven respecteren, dan
kunnen we terug snel een gezond en normaal leven gaan leiden.
Ik beloof alle inwoners dat wij als gemeentebestuur koste wat kost
ons dorp blijven verdedigen, we op elk front met alle middelen zullen
blijven vechten tegen deze vijand en dat we ons nooit zullen overgeven
aan dit virus.”

Onze schepenen en gemeenteraadsleden staan ook tijdens deze crisis steeds paraat om te helpen

Eerste sfeerbeeld van het nieuw gemeentehuis

Bibliotheek, OCMW- en gemeentediensten vanaf 2022
onder één dak in nieuw gemeentehuis
Schepen Tom Struys

Met de integratie van het OCMW in de gemeentediensten vanaf 1 januari
2019 besliste de Dorpspartijmeerderheid om alle diensten in één gebouw
op één locatie onder te brengen. Het huidig gemeentehuis bestaat uit het
hoofdgebouw (de vroegere Melkerij) en de gelijkvloerse aanbouw rechts
die in 1987 werd aangebouwd. Intussen keurden we de ontwerpplannen
goed en kiezen we voor een duurzame renovatie van het hoofdgebouw
en een enorm energiezuinige nieuwe aanbouw. De aanbouw krijgt een
kelderverdieping voor het archief en op het gelijkvloers en de eerste
verdieping komen er kantoren en vergaderruimten. In het hoofdgebouw
wordt ook de zolder ingericht tot kantoorruimte en wordt het lager
niveau gebruikt voor de inrichting van een nieuwe bibliotheek. Schepen
van patrimonium Tom Struys: “Door het gebruik van de zolder in het
hoofdgebouw en een nieuwe aanbouw komt er maar liefst 500 m2 aan
kantoorruimte bij. En we investeren bovendien fors in isolatie en nieuwe

technieken voor de verwarming, ventilatie, airco, zonnepanelen en
LED-verlichting zodat het gebouw heel energiezuinig wordt, waardoor
we op 30 jaar voor ruim 400.000 euro aan energie zullen gaan
besparen. Onze gemeentelijke bibliotheek in het nieuw gemeentehuis
huisvesten is qua locatie en bereikbaarheid niet alleen de beste keuze,
maar vooral ook financieel de meeste interessante optie voor een
kleine gemeente als de onze. De totale kostprijs voor de duurzame
verbouwing van het gemeentehuis is geraamd op 1,7 miljoen euro
en de werken gaan begin 2021 van start. Door de energiebesparing
en de verkoop van het huidig bibliotheekgebouw voor 500.000 euro
aan Sociale Huisvestingsmaatschappij SWAL dienen we nog 800.000
euro eigen middelen van de gemeente te investeren in deze duurzame
verbouwing waarbij alle diensten onder één dak komen.”

De Dorpspartij maakt werk van een doordacht trage wegenbeleid
In deelgemeente Zuurbemde werkt de gemeente intussen al meer dan een jaar met het
Vlaams Agentschap Natuur en Bos (ANB) aan de uitbouw van een nieuw wandelnetwerk
doorheen de prachtige natuur van de Velpevallei. Gemeenteraadslid Ronny Vergeylen
(Dorpspartij): “In de Velpevallei in Zuurbemde pakten we hiervoor de trage wegen
nummers 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 73, 74 en 81 met ons doordacht actieplan grondig
aan. Bijna al deze trage wegen waren gedeeltelijk verdwenen of liepen kris kras door
akkers en weides. Maar op de gemeenteraad van april werden er enkele nutteloze trage
wegen afgeschaft en nuttige verlegd en heropend, waardoor we een nieuw wandelnetwerk
in Zuurbemde konden officialiseren. Ook het toekomstig speelbos zal bovendien volledig
bereikbaar zijn via dit nieuw trage wegennetwerk. Als Dorpspartij maken we concreet werk
van een actieplan trage wegen dat intussen meer en meer zichtbaar wordt op het terrein.
En wij laten ons hierbij als bestuursmeerderheid namelijk niet opjagen door zelfverklaarde
voetwegenactivisten en het luid getoeter langs de zijlijn van onze groene oppositie. Ons
trage wegenbeleid met gezond verstand houdt in, dat we nuttige trage wegen die een
verkeersveilige of recreatieve meerwaarde hebben herwaarderen en pestwegen door
eigendommen van mensen die al decennia verdwenen zijn afgeschaft worden.”
Een voorbeeld van een geherwaardeerde trage weg

een staprobot voor onder meer oncologische, neurologische en
orthopedische revalidatie is een absolute primeur voor onze regio.
Hiermee is het zorgpark in Glabbeek, na het ziekenhuis AZ Herentals
de tweede locatie in Vlaanderen dat een hoogtechnologisch
postrevalidatiecentrum i.s.m. de vzw To Walk Again krijgt. Het was
onze burgemeester die er in 2018 in slaagde dit uniek zorgpark
naar Glabbeek te halen. Na Hasselt en Halen is Glabbeek de derde
gemeente in Vlaanderen waar een zorgpark komt. De bouwwerken
gaan tegen eind dit jaar van start en het zorgpark zal uiterlijk in 2023
in gebruik genomen worden. Met het aantrekken van dit enorm
uitgebreid zorgaanbod mogen we als kleine gemeente alweer
enorm fier zijn. Als de huidige gezondheidscrisis één ding duidelijk
aantoont, dan is dat wel hoe enorm belangrijk een goed zorgaanbod
wel niet is.”

Nieuwe buslijn 373 gaat Attenrode-Wever bedienen
Eén van de actiepunten in ons verkiezingsprogramma was het
realiseren van een beter openbaar busvervoer in deelgemeente
Attenrode-Wever. Recent werd er tussen De Lijn, onze gemeente
en de buurgemeenten een akkoord bereikt om de huidige lijn 485
Tienen-Lubbeek-Leuven op te splitsen in twee nieuwe lijnen 372
en 373 (het traject daarvan wordt anders dan van de huidige lijnen
met deze nummers). Gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael
(Dorpspartij): “Het traject van de nieuwe lijn 373 loopt tussen Tienen
(station) en Leuven (station) en zal nieuwe bushaltes bedienen in de
Torenstraat, de Langstraat en de Butschovestraat in deelgemeente
Attenrode-Wever. De lijn 373 krijgt een uur frequentie tijdens de spits,
concreet gaat het over drie ritten per rijrichting ’s ochtends en drie
ritten per rijrichting ’s avonds. En op woensdagnamiddag wordt een
bijkomende rit voorzien in beide richtingen. En de lijn 372 zal met een
uur frequentie blijven rijden via het huidig traject van de lijn 485. Deze
nieuwe lijn 373 zal opstart worden in de tweede helft van 2021. Al
tientallen jaren kwam er amper een bus in Attenrode-Wever, ik ben
als gemeenteraadslid enorm fier dat we dit hebben kunnen realiseren
voor ons dorp.”

Gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael
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De bouwplannen van het nieuwe zorgpark naast het gemeentelijk
domein aan de Steenbergestraat in Glabbeek worden momenteel
gefinaliseerd. In totaal omvat dit nieuw zorgpark dat Salvator
welzijnscentra uit Hasselt gaat uitbaten maar liefst 14.000 m2
aan nieuw zorgaanbod voor ons dorp en de regio. Schepen van
sociale zaken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “Het zorgpark omvat
een medisch gezondheidscentrum en 140 verblijfseenheden voor
tijdelijk herstelverblijf, begeleid wonen en zorgwonen. Het medisch
gezondheidscentrum in het hoofdgebouw aan de voorzijde bestaat
uit een postrevalidatiecentrum, een gehoorcentrum, een oogkliniek,
een verpleegpost met wondzorgcentrum van het wit-gele kruis,
een dagopvang van Ferm (landelijke thuiszorg), een medische
hulpmiddelenwinkel en een sociaal restaurant in samenwerking
met het OCMW van Glabbeek. Het postrevalidatiecentrum met

