
Inwoners van Glabbeek hoeven vanaf 2022 niet meer te betalen 
op het gemeentelijk afvalcontainerpark, dit is meteen een primeur 
voor Vlaanderen. De Dorpspartijmeerderheid beloofde de inwo-
ners eerder om een marktonderzoek te doen voor de gemeente-
lijke afvalophaling en de uitbating van het afvalcontainerpark met 
als doel de afvalfactuur voor onze gezinnen te kunnen laten dalen. 
Het gemeentebestuur besliste om de komende jaren bij Ecowerf 
aangesloten te blijven, maar we deden dat niet blindelings omdat 
dit toch wel over een contract van 18 jaar gaat van ruim 3 miljoen 
euro. We zijn wel de eerste gemeente in de regio die aangesloten 
is bij Ecowerf en het gemeentelijk afvalcontainerpark volledig gra-
tis maakt vanaf 2022 voor alle inwoners als nieuw wapen in de 
strijd tegen het sluikstorten.

Burgemeester Peter Reekmans: “In 2003 sloot het toenmalig
gemeentebestuur blindelings een contract af met afvalintercommu-
nale Ecowerf voor 18 jaar, maar dat gebeurde zonder enige markt-
bevraging. Daarom kozen wij nu voor een grondig marktonderzoek, 

hierbij hebben we kunnen vaststellen dat de private afvalbedrijven 
vooral inzetten op afvalverwerking i.p.v. afvalophaling. We ont-
dekten dat in een gemeente zoals Aarschot de afvalophaling door 
een privaat afvalbedrijf inderdaad goedkoper is, maar de uitba-
ting van het containerpark dan weer minder interessant is dan 
bij Ecowerf. Daarom hebben we als gemeentebestuur beslist om 
de samenwerking met de afvalintercommunale de komende jaren 
verder te zetten, zeker omdat we al jaren tevreden zijn over hun 
dienstverlening. Glabbeek maakt wel het afvalcontainerpark gra-
tis, enerzijds om alle gezinnen een lagere afvalfactuur te kunnen 
aanbieden, maar evenzeer zien we dit als een wapen tegen het 
sluikstorten dat in ons dorp nog altijd massaal gebeurt.  Inwoners 
betalen gemeentebelastingen en daarvoor willen we hen onder 
Dorpspartijbeleid net een heel goede dienstverlening in ruil ge-
ven.”
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De burgemeester en eerste schepen Kris Vanwinkelen aan het afvalcontainerpark

Inwoners plukken vanaf 2022 de financiële vruchten van 10 jaar Dorpspartijbeleid 

Onder Dorpspartijbeleid wordt afvalcontainerpark gratis vanaf 2022 



Schepen van afval Kris Vanwinkelen: “We zullen de eerste gemeen-
te zijn waar alle inwoners voor quasi alle afvalfracties gratis op het 
gemeentelijk containerpark terecht zullen kunnen. Om afvaltoeris-
me te vermijden, vanuit andere gemeenten, komt er wel een maxi-
mum op het aantal kilo’s dat een gezin per jaar gratis mag binnen 
brengen en die berekening maakten we op basis van de cijfers 
van de voorbije jaren. En inwoners die (ver)bouwen krijgen boven-
dien meer gratis kilo’s tijdens hun verbouwingsjaar. De enige uit-
zondering op de nieuwe regel blijft het grofvuil. Daarvoor hanteren 
we een tarief van 0,20 euro per kilogram die je binnen brengt, dat 
is nog altijd 30% goedkoper dan in de andere gemeenten en ste-
den die bij Ecowerf aangesloten zijn. Grofvuil kan je als gemeente 
bovendien niet volledig gratis maken door richtlijnen van OVAM. 
De meeste gemeenten kiezen ervoor om de tarieven van afval-
fracties te gebruiken om verdoken gemeentebelastingen te innen 

via de afvalintercommunale. Onder Dorpspartijbeleid doen we hier 
al sinds 2013 niet meer aan mee en kiezen we nu zelfs voor een 
radicale belastingvermindering en dat via de afvalfactuur van onze 
gezinnen.”

Gras en bladeren: 200 kg

Harde plastics: 50 kg

Gips: 200 kg

Cellenbeton: 200 kg

Asbest: geen maximum 

Gratis aantal kg/gezin vanaf 2022

Snoeihout: 800 kg

Sloophout: 500 kg

Steenafval: 1.000 kg

Keramiek: 150 kg

Boomstronken: 1.200 kg

< vervolg pagina 1

Nog een primeur: De kerk van Glabbeek krijgt herbestemming als woonkerk!   

In de Sint-Niklaaskerk in Glabbeek kunnen zes appartementen gebouwd worden, waarbij het kerkgebouw vol-
ledig gerenoveerd wordt. Dat blijkt uit de haalbaarheidsstudie die uitgevoerd werd door architect Christophe 
Strouwen uit Bunsbeek die aangesteld werd door het gemeentebestuur en de kerkfabriek. 

Gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael: “Deze haalbaarheidsstudie moest uitwijzen of de herbestemming 
mogelijk was waarbij enerzijds het historisch karakter en de eigenheid van de kerk behouden blijft en het pro-
ject ook financieel haalbaar is.  De Sint-Niklaaskerk dateert uit 1896 en staat gecatalogeerd als bouwkundig 
erfgoed. In het kerkgebouw kan maar voor 907,04 m2 woongelegenheid gerealiseerd worden en het project 
omvat 6 ruime appartementen. Op heel wat locaties kregen kerken al herbestemmingen tot restaurant, hotel 
of bibliotheek. In Nederland zijn er zo al meerdere projecten succesvol gerealiseerd, maar in Vlaanderen is het 
ombouwen van een kerk tot ‘woonkerk’ een absolute primeur. Omdat de kerk in Glabbeek niet op een kerkhof 
ligt en deze deelgemeente met de kerk in Zuurbemde een kerkgebouw kan behouden voor dopen, huwelijken, 
begrafenissen en andere vieringen kwam de kerk van Glabbeek in aanmerking voor herbestemming. De ko-
mende periode gaan wij met het kerkbestuur de modaliteiten uitwerken om het op relatief korte termijn samen 
te kunnen realiseren. Onze bedoeling is om de appartementen te verhuren in het kader van betaalbaar wonen, 
waarbij inwoners van Glabbeek voorrang krijgen.”

Een eerste ontwerp van de 
toekomstige woonkerk

Gemeenteraadslid 
Jonas Vangroenendael



Schoolomgevingen Kapellen en Bunsbeek worden heel wat verkeersveiliger 

Onder Dorpspartijbeleid gaan we in deelgemeenten Kapellen en 
Bunsbeek maar liefst twaalf straten in de schoolomgevingen tege-
lijk aanpakken. De weginfrastructuur wordt er volledig vernieuwd 
en Fluvius legt gescheiden rioleringen aan. In het merendeel van 
de straten komen er nieuwe voet- en fietspaden en er wordt vooral 
hoog ingezet op meer veiligheid in de schoolomgevingen. In to-
taal kost het verkeersveiliger maken en het vernieuwen van de 
weginfrastructuur in de kernen van Kapellen en Bunsbeek, maar 
liefst 8,8 miljoen euro! Hiervoor konden we maar liefst 7,3 miljoen 
euro Vlaamse subsidies naar ons dorp halen. De werken in Kapel-
len waren gepland voor dit jaar, maar door de coronacrisis liep 
dit subsidiedossier enige vertraging op en zullen de werken pas 
aanvatten volgend jaar. De werken in Bunsbeek zijn voorzien voor 
2023. Deze werken zijn voor een kleine gemeente als de onze en-
kel mogelijk doordat we massaal beroep doen op subsidies van de 
hogere overheden en dan kan een project inderdaad soms enige 
vertraging oplopen. Maar ook al duurt het soms iets langer, het 
eindresultaat zal in beide deelgemeenten in de schoolomgevingen 
meer dan het wachten waard zijn. 

Gemeenteraadslid Katrien Ceuleers: “De werken in de Dorps-
straat, Kerkstraat, Lentedreef en Bergeveldstraat in Kapellen gaan 
van start in 2022. Al deze straten worden volledig vernieuwd en 
krijgen nieuwe rioleringen en een volledig nieuwe weginfrastruc-
tuur. Tegelijk wordt ook de parking aan het kerkhof en de school-
omgeving aangepakt. Alle bewoners worden na de zomer uitge-
nodigd op een informatievergadering en krijgen dan uitleg over 
de aanleg van gescheiden riolering aan hun woning. Deze werken 
in het centrum van Kapellen zullen ruim 3,8 miljoen euro kosten, 
maar hiervoor konden we maar liefst 3,3 miljoen euro Vlaamse 
subsidies naar ons dorp halen. In de schoolomgeving komen er 
snelheidsremmers, Octopuspalen, een oversteekzone met led-
verlichting in het wegdek én een cameraschild met ANPR-came-
ra’s en trajectcontrole. 

Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen: Ook in Bunsbeek 
pakken we het centrum en de schoolomgeving grondig aan. Het 
projectgebied omvat nieuwe oversteekzones op de Tiensesteen-
weg en de aanleg van voet- en fietspaden in de Schoolstraat, 
Baekveldstraat, Boeslinter, Kapelstraat, Pepinusfortstraat en de 
Hoeledensesteenweg. De volledige schoolomgeving wordt een 
variabele zone 30, die zal afgedwongen worden met een came-
raschild. Naast de vernieuwing van de riolering en het wegdek 
worden er nieuwe fietspaden, fietssuggestiestroken en voetpaden 
aangelegd. De schoolpoort, langs de Schoolstraat, wordt ver-
plaatst naar de zijkant van de school. En doorheen de nieuwe ver-
kaveling Baekveld komen er twee trage verbindingen zodat leer-
lingen veiliger naar school kunnen fietsen of wandelen. De nieuwe 
verkavelingsweg, de Baekveldstraat en de Heideblokstraat worden 
fietsstraten. De werken in Bunsbeek kosten ruim 5 miljoen euro, 
waarvoor we ook maar liefst 4 miljoen Vlaamse subsidies naar 
ons dorp konden halen. De werken zijn voorzien voor uitvoering in 
2023 en ook hier krijgen de bewoners tijdig alle informatie.”  

Nog een primeur: De kerk van Glabbeek krijgt herbestemming als woonkerk!   

Gemeenteraadslid
Katrien Ceuleers

Gemeenteraadslidsvoorzitter 
Simon Vandermeulen



Inwoners plukken vanaf 2022 de financiële vruchten van 10 jaar Dorpspartijbeleid 

Vanaf 2022 is Glabbeek één van de gemeenten met de allerlaagste 
gemeentebelastingen in de ruime regio. Het containerpark quasi 
gratis maken en de afvalfactuur voor onze gezinnen doen dalen is 
een belastingverlaging waarbij onze inwoners meer gemeentelijke 
dienstverlening voor minder centen krijgen. Ook een huis bezit-
ten in ons dorp blijft de komende jaren heel wat goedkoper dan 
elders. Inwoners van Glabbeek betalen 756 opcentiemen op de 
onroerende voorheffing (bezit van een woning) terwijl dat in bijna 
alle andere gemeenten en steden in het Hageland tussen de 850 
en 1.000 opcentiemen bedraagt. De aanvullende personenbelas-
ting (APB) in onze gemeente is al tientallen jaren 8% en ligt in de 
lijn van de anderen maar vooral de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing lieten we al jaren niet stijgen, waardoor deze van-
daag ruim 25% goedkoper zijn dan in quasi alle buurgemeenten. 
Bovendien is Glabbeek ook één van de weinige gemeenten in de 
regio die geen belastingen heft op leegstand, tweede verblijf of 
onbebouwde bouwgronden. Trouwen kost bij ons 25 euro (enkel 
de kostprijs van het trouwboekje) en ook dat is een pak minder dan 
op andere plaatsen. We heffen evenmin geen bedrijfsbelastingen 
op winkels en ondernemingen, elders doen ze dat wel.

Burgemeester Peter Reekmans: “Omdat het leven al duur ge-
noeg is en ons land namelijk al wereldkampioen is op vlak van 
de hoogste belastingen, bewijzen we onder Dorpspartijbeleid dat 
ook meer voor minder kan. We kunnen dit financieel voordeel aan 
onze inwoners geven omdat we enerzijds sinds 2013 al enorm veel 
subsidies van de hogere overheden naar Glabbeek haalden en an-
derzijds omdat we de gemeente even doordacht als een bedrijf 
runnen. Alle inwoners plukken vanaf 2022 de financiële vruchten 
van 10 jaar Dorpspartijbeleid. Want volgend jaar zal onze partij 10 
jaar aan het roer van ons dorp staan, waarbij voor- en tegenstan-
ders enkel kunnen toegeven dat onze ploeg Glabbeek in de posi-
tieve zin veranderde. De schepenen en gemeenteraadsleden van 
de Dorpspartij en ikzelf als burgemeester voelen ons bovendien 

meer ondernemers dan politici, dat is net de succesformule van 
ons beleid. 10 jaar fors investeren, de gemeentefinanciën gezond 
houden en tegelijk de belastingen kunnen laten dalen, dat is iets 
waar mijn ploeg en ikzelf echt fier op zijn.”
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De burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden van de Dorpspartij

Deze foto is een archieffoto van 
voor de coronacrisis


