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Grondige werfopvolging zorgt voor vlotte nieuwbouw gemeenteschool

Burgemeester Peter Reekmans, schepen Matthias Mertens en werfleider Ivo Peeters

Niemand durfde de voorbije jaren nog hopen op een snelle
realisatie van de nieuwbouw voor de gemeenteschool, omdat het
subsidiedossier ervan al jaren muurvast zat en zelfs hopeloos
verloren was. Dat dit dossier toch nog recht getrokken kon
worden, is enkel te danken aan de doortastende aanpak van
Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) die er effectief voor
zorgde dat het onrealiseerbare toch realiseerbaar is geworden.
Intussen gaat de nieuwbouw van de kleuterklassen, secretariaat,
turnzaal en overdekte speelplaats van onze gemeenteschool met
rasse schreden vooruit. Niet alleen qua timing, maar ook financieel
zit de nieuwbouw perfect op schema. Dit heeft vooral te maken
met een grondige werfopvolging van deze bouw. Schepen van
Openbare Werken Matthias Mertens (Dorpspartij) volgt niet alleen
zelf de werf van zeer nabij op, maar op zijn initiatief werd er ook
een externe werfleider aangesteld. Door een strikte opvolging en
de nodige expertise aan te wenden, hebben we zelfs al heel wat
meerwerken kunnen vermijden. Meer zelfs, het budget werd nog
op geen enkel moment overschreden, iets wat meestal wel het

geval is bij openbare werken als deze. Schepen Matthias Mertens:
“Het probleem van vele kleine gemeenten die grote werken doen,
is dat er gewoonweg te weinig expertise voorhanden is voor een
uitgebreide werfopvolging. Daardoor krijgen aannemers meer vrij
spel wat dan vaak resulteert in forse meerkosten. Dat ik samen
met een zeer ervaren werfleider deze werken kan opvolgen, zorgt
ervoor dat we perfect binnen het vooropgestelde budget zullen
blijven en de werken zeer vlot vooruit gaan en qua timing dus
mooi op schema zitten.”
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Nieuwe betaalbare dienstverlening voor alle gezinnen in de steigers

Schepen Kris Vanwinkelen, toekomstig PWA-voorzitter Omer Swinnen, OCMW- en gemeenteraadslid Yvette Sterkendries en OCMW-raadslid Jonas Vangroenendael

Op initiatief van Schepen van Sociale Zaken Kris Vanwinkelen
(Dorpspartij) wil de gemeente het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Glabbeek omvormen tot een nieuw ‘PWAdienstenchequebedrijf Glabbeek’ met nieuwe dienstverlening voor
alle gezinnen, zoals poetsen, koken, strijken, klein tuinonderhoud
en klusjes. Schepen Kris Vanwinkelen: “Op deze manier activeren
we niet alleen werkzoekenden maar kunnen we ook vooral alle
inwoners betaalbare hulp aanbieden.” Op korte en middellange
termijn wil het gemeentebestuur het PWA-dienstenchequebedrijf
Glabbeek uitbouwen met drie diensten: één voor huishoudelijke
hulp, boodschappendienst en vervoer van personen met een beperkte mobiliteit, een strijkatelier en een dienst voor klein tuinonderhoud en kleine herstellingen aan de woning. Oudere mensen kunnen met deze dienstverlening langer thuis en zelfstandig
blijven wonen en ook voor onze jongere gezinnen zijn er voordelen, want de gemeente helpt met dit nieuw aanbod iedereen
tegen een relatief lage prijs quality time te kopen.” OCMW- en
Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries (Dorpspartij): “Omdat we

deze omvorming in stappen willen doen, organiseert de gemeente
hierover een bevraging. Door deze bevraging willen we vooral ontdekken aan welke nieuwe extra dienstverlening er bij de inwoners het meest nood is.” Naast de bevoegde Schepen van Sociale
Zaken heeft de Dorpspartij ook 3 leden in de nieuwe Raad van
Bestuur van het PWA Glabbeek. Gewezen OCMW-raadslid Omer
Swinnen bouwde binnen het PWA Glabbeek een jarenlange ervaring op en zal hierdoor binnenkort als nieuwe voorzitter aangesteld
worden. OCMW- en Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries kan als
bestuurder buigen op expertise en beroepservaring op vlak van
werkgelegenheid. En met OCMW-raadslid Jonas Vangroenendael
als bestuurder investeren we bewust in ons jong en sociaal talent.
Laat ook uw mening horen en doe zeker mee aan de
bevraging online via www.glabbeek.be/mijnmening of via
de deelnameformulieren die op het gemeentehuis en via
onze mandatarissen verkrijgbaar zijn.

Nieuwe investeringen in sporthal

Gemeenteraadslid Hans Hendrickx en Sportschepen Hilde Holsbeeks

In de gemeentelijke sporthal werd recent een nieuw digitaal
scorebord geplaatst. Al jaren was er enkel een verouderd scorebord
waarop de uitslagen nog manueel dienden aangepast te worden.
En ook het sanitair van de sporthal werd de voorbije weken volledig
vernieuwd, na 20 jaar was dit absoluut nodig. Op initiatief van
Gemeenteraadslid en AGB-voorzitter Hans Hendrickx (Dorpspartij)
en Sportschepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) investeerden we
bewust in de grondige vernieuwing van onze sporthal, die vandaag
zelfs één van de meest gebruikte sporthallen in de regio is. Aan de
sporthal komt er ook een defibrillator (AED-toestel) beschikbaar
voor alle inwoners. En er komt ook een oplaadpaal voor elektrische
fietsen.

Allereerste internationale verbroedering/verzustering

Op vrijdag 2 oktober werd op het gemeentehuis de gemeenteband
(jumelage) tussen onze gemeente en de Roemeense gemeente
Bunesti plechtig ondertekend door Burgemeester Peter Reekmans
(Dorpspartij), Jumelageschepen Matthias Mertens (Dorpspartij),
Burgemeester Mircea Palasan en Vice-Burgemeester Gheorghe
Spartaru in aanwezigheid van de Ambassadeur van Roemenië.
Een tienkoppige Roemeense delegatie was 4 dagen te gast in
Glabbeek en binnenkort gaat er ook een Glabbeekse delegatie
naar Bunesti. Dit is de allereerste internationale jumelage van

onze gemeente die piekfijn werd voorbereid door een werkgroep
onder leiding van bevoegd Schepen Matthias Mertens.
Deze verbroedering / verzustering is vooral een erkenning voor het
jarenlange lovenswaardige werk van het Actiecomité Roemenië
Glabbeek dat al sinds 1990 actief is. De officiële gemeenteband
Glabbeek - Bunesti is een bekrachtiging van de jarenlange
vriendschap en samenwerking tussen inwoners van onze twee
gemeenten.

19 dagen op huisbezoekencampagne bij alle inwoners
Enkele weken geleden kregen alle inwoners van Glabbeek de
brochure “Halfweg – 3 jaar Dorpspartijbeleid” in de brievenbus.
Deze brochure van 36 pagina’s gaf iedereen een duidelijk
overzicht van het vernieuwend beleid dat de Dorpspartij samen
met coalitiepartner sp.a al bijna 3 jaar voert. En de voorbije weken
kwam de Dorpspartij ook nog eens gedurende 19 werkdagen
met een huisbezoekencampagne effectief naar iedereen
luisteren. In totaal hebben we ruim 2400 woningen van onze
bewoners bezocht of lieten we een kaartje achter dat iedereen
ons kan terug bezorgen met vragen, problemen of suggesties.
De Dorpspartij is de allereerste partij die zulke intensieve
huisbezoekencampagne ook deed als er eens geen verkiezingen
zijn. Want traditioneel komen politici alleen maar bij de mensen
aan de deur aankloppen enkele weken voor de verkiezingen
om naar hun stem te hengelen. De Dorpspartij bewijst met dit
initiatief dat ze tenminste niet alleen in verkiezingsperiodes de
moeite doet om te komen luisteren naar de inwoners, maar dat
ze er als partij effectief continu voor iedereen is. Tijdens deze
enorm leerrijke huisbezoeken ontdekten we ook heel wat kleine
problemen en kregen we enorm veel suggesties. Maar één
ding was overduidelijk aan bijna alle deuren kregen we enorm
positieve reacties op dit initiatief en het vernieuwend, ambitieus
en vooral open beleid dat onze ploeg elke dag opnieuw voert.
We kregen zelfs op geen enkele plaats een negatieve reactie en

deze campagne overtuigt ons nog meer dat de inwoners onze
daadkracht, inzet en harde werk echt wel waarderen. En iedereen
mag er zeker van zijn dat we ook de komende 3 jaar ons op deze
manier blijven inzetten voor ons prachtig dorp!

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

ZONDAG 6 december 2015
tussen 14u30 en 16u30
(aankomst Sint stipt om 15u)
PC Attenrode
(Doelaagstraat 4, 3384 Attenrode)
GRATIS cadeautje en foto met de Sint
voor elk ingeschreven Glabbeeks kindje
tussen 0 en 12 jaar.
De inschrijving is kosteloos maar dient wel
te gebeuren via deze kleurtekening terug te
bezorgen aan de Dorpspartij, Dries 11b te
Glabbeek of via één van onze bestuursleden of
via mail info@dorpspartij.be, voor 3 december!

JA, ik schrijf mijn kind(eren) kosteloos in voor
het Sinterklaasfeest:

Naam ouder: ………………………………………..
Adres : ……………………………………………...
E-mail: ……………………………………………...
Tel: ………………………………………………....
Voornaam kind(eren):
1.

……………… leeftijd: …… jaar

2.

……………… leeftijd: …… jaar

3.

……………… leeftijd: …… jaar

4.

……………… leeftijd: …… jaar

of inschrijven via www.dorpspartij.be

Burgemeester:
Peter Reekmans
GSM 0473/562568		

Gemeenteraadsleden:
		
Yvette Sterkendries (fractieleider)		
GSM 0497/540937				

OCMW-raadsleden:
Michel Willems (fractieleider)
GSM 0473/741663

Schepenen:
Kris Vanwinkelen
GSM 0496/553059

		

Hans Hendrickx
GSM 0479/298926				

Jonas Vangroenendael
GSM 0479/973261

		

Simon Vandermeulen
			
GSM 0494/405667				

Yvette Sterkendries
GSM 0497/540937

Matthias Mertens
GSM 0495/210034
Hilde Holsbeeks
GSM 0476/345482

Onze mandatarissen steeds tot uw dienst!

Alle zitdagen van onze mandatarissen zijn raadpleegbaar op www.dorpspartij.be
V.U.: Peter Reekmans, Dries 11b - 3380 Glabbeek | opmaak & druk: www.bureauboone.be

