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Onder Dorpspartijbeleid komt er een speelbos in Zuurbemde

Jeugdschepen Hilde Holsbeeks en voorzitter van de jeugdraad Fien Goemans aan de locatie waar het speelbos komt

Het gemeentebestuur gaat een avontuurlijk speelbos inrichten in
Zuurbemde aan de overzijde van het voetbalplein van Glabbeek.
Fien Goemans, voorzitter jeugdraad: “In dit avontuurlijk speelbos
zullen kinderen midden in onze prachtige natuur ongeremd en vooral
veilig kunnen ravotten. We gaan hier enkel speeltuigen in duurzame
houtsoorten voorzien, maar ook onder andere een wilgenhut, een
reuzemikado, … En er zal niet alleen kunnen gespeeld worden met
kant-en-klare speeltuigen, maar ook met alles wat de natuur te bieden
heeft: boomstammen, takken, bladeren, stokken, eikels, grond.”
Jeugdschepen Hilde Holsbeeks: “Wij gingen hiervoor op onderzoek
in andere gemeenten die eerder al een speelbos realiseerden en dan
merk je pas hoe goed kinderen zich in zo’n natuurlijke omgeving
voelen en met wat een vanzelfsprekendheid ze aan de slag gaan.
En we voorzien ruime inspraak van onze allerjongste inwonertjes via
de kindergemeenteraad. Nadat het gemeentebestuur eerder al het

dossier opstartte voor de aankoop van dit bos, keurden we voor de
uitvoering onlangs een samenwerking met het Regionaal Landschap
Zuid-Hageland goed. Zij zullen ons bijstaan in de voorbereidingen voor
de subsidieaanvraag, de opmaak van het ontwerpplan, begeleiding
van het traject, het organiseren van overlegmomenten met de kindergemeenteraad en advies over de inrichting van de speelzone.”
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Het financieel berekend Dorpspartijverkiezingsprogramma “Het Dorpsplan 2.0” vormt de basis van onze gemeentelijke meerjarenbegroting
2020-2025. De totale kostprijs van ons fors investeringsbeleid de komende jaren bedraagt 16.185.000 euro. Dit financieren we met maar
liefst 12.110.000 euro subsidies van de hogere overheden en 730.973 euro uit het nieuw Open Ruimtefonds. In totaal halen we deze
legislatuur onder Dorpspartijbeleid opnieuw maar liefst 12.840.973 euro nieuwe Europese, federale en Vlaamse subsidies naar Glabbeek.

De prioriteiten in onze meerjarenbegroting 2020-2025:
• De realisatie van het nieuw lokaal fietsnetwerk in maar liefst 9 straten (Butschovestraat, Rode, Hoeledenstraat, Zuurbemde, 			
Craenenbroekstraat, Boeslinter, Pepinusfortstraat, Hoeledensesteenweg en Oplintersesteenweg)
• Nieuwe rioleringen en de vernieuwing van meerdere straten (Dorpsstraat, Bergeveldstraat, Kerkstraat, Lentedreef, Baekveldstraat,
Walmersumstraat, Pepinusfortstraat, Boeslinter, Zuurbemde, Hoeledensesteenweg, Torenstraat, Craenenbroekstraat, Langstraat,
Doelaagstraat, Attenrodestraat en de Hoefstraat. Ook de schoolomgevingen van Kapellen en Bunsbeek worden vernieuwd en heel wat
verkeersveiliger gemaakt en meerdere straten krijgen tegelijk ook nieuwe voetpaden
• De vervanging van de oude straatverlichting door een nieuwe slimme energiezuinigere straatverlichting met LED-lampen
• De uitbreiding en vernieuwing van het gemeentehuis, de verbouwing van het OCMW tot nieuwe bibliotheek en de verbouwing van één 		
loods op het gemeentelijk domein tot nieuwe huisvesting van de dienst openbare werken
• De vernieuwing van de buitenomgeving rond het gemeentehuis met een nieuwe parking en wegeniswerken voor de nieuwe sociale
woonwijk de Melkroos
• De bouw van de sociale woonwijken Baekveld en de Melkroos
• De aankoop van nieuw materiaal voor de dienst openbare werken en de groendienst, zoals een tractor met maaier, een containerwagen
en nieuwe bestelwagens
• De aanleg van een speelbos in Zuurbemde en nieuwe speeltuinen in de deelgemeenten Kapellen en Wever
• De plaatsing van een cameraschild met ANPR-camera’s en trajectcontrole in de kernen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen rond de 		
schoolomgevingen
• De vernieuwing van de buitenomgeving met parking op het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat
• De uitvoering van ons erosiebestrijdingsplan tegen wateroverlast
• De herwaardering van meerdere nuttige trage wegen
• De aanleg van een speelveld in kunstgras achter het gemeentehuis
• De vernieuwing van de buitenomgeving (laatste fase) van de buitenschoolse kinderopvang

Plattelandsmotie levert resultaat op: Glabbeek krijgt 730.973 euro extra

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) en burgemeester Marc Wijnants (CD&V) zorgden voor extra centen voor de plattelandsgemeenten

Dankzij het nieuw Vlaams Open Ruimtefonds dat er komt naast
het Gemeentefonds gaan er in de toekomst heel wat bijkomende
Vlaamse centen naar de plattelandsgemeenten omwille van de
open ruimte die ze bezitten en moeten onderhouden. Burgemeester
Peter Reekmans: “Voor Glabbeek levert dit nieuw Vlaams Open
Ruimtefonds maar liefst 730.973 euro aan nieuwe inkomsten
op. Dit bewijst dat de plattelandsmotie die ik samen met collegaburgemeester Marc Wijnants van Linter opmaakte en die gesteund
werd door maar liefst 41 plattelandsgemeenten resultaat oplevert.
Deze plattelandsmotie kreeg de steun van de gemeenten Linter,
Glabbeek, Geetbets, Heuvelland, Maldegem, Zoutleeuw, Kortenaken,
Bekkevoort, Kortemark, Alveringem, Voeren, Lievegem, SintLaureins, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Moerbeke, Middelkerke,
Riemst, Halen, Liedekerke, Heers, Lo-Reninge, Assenede,
Begijnendijk, Mesen, Ruiselede, Koekelare, Vleteren, Maarkedal,
Houthulst, Borgloon, Holsbeek, Zuienkerke, Spiere-Helkijn, Gingelom,
Beernem, Wachtebeke, Bever, Landen, Kortessem en Boutersem.
Met de plattelandsmotie riepen we de nieuwe Vlaamse Regering

op om af te stappen van het beleid dat zich de voorbije jaren enkel
richtte op het versterken van verstedelijking en dat onvoldoende
ondersteuning bood voor een sterk plattelandsbeleid. We vroegen
concreet vooral meer financiële slagkracht ter ondersteuning voor
dorpskernversterking en om onze open ruimten in stand te kunnen
houden op het platteland. Ik ben blij dat ik mijn nek uitgestoken
heb voor het platteland en samen met de burgemeester van Linter
in totaal 41 plattelandsgemeenten heb kunnen mobiliseren om in
Brussel op tafel te kloppen voor meer middelen voor ons prachtig
platteland. De nieuwe Vlaamse regering gaat ook geen verplichte
gemeentefusies opleggen zoals lang gedacht werd. Glabbeek zal
zijn autonomie behouden, dit is voor alle inwoners enorm goed
nieuws, omdat we als kleine gemeente nu eenmaal een veel actiever
en gezonder financieel beleid kunnen voeren dan heel wat grotere
gemeenten. Ik ben namelijk zoals heel wat inwoners fier op ons dorp
en gelukkig blijft ons dorp ook ons dorp in de toekomst zonder dwaze
fusies die financieel veel duurder zouden zijn dan vandaag.”

Mobipunt in centrum Glabbeek krijgt pakjesautomaat van Bpost voor eind 2019
De gemeente Glabbeek gaat een pakjesautomaat met 58 kluizen
van Bpost plaatsen aan het Mobipunt in het centrum van Glabbeek.
Met dit nieuw aanbod versterken we niet alleen ons Mobipunt aan
het gemeentehuis, maar deze pakjesautomaat heeft bovendien ook
heel wat voordelen voor onze handelaars en inwoners. Glabbeek
wordt hiermee de eerste gemeente in de ruime regio die een
Mobipunt met pakjesautomaat krijgt. Middenstandsschepen Tom
Struys (Dorpspartij): “Deze pakjesautomaat is in de eerste plaats
voor onze lokale middenstand een absolute meerwaarde. Onze
handelaars die de pakjesautomaat gaan gebruiken en een kluis
huren worden 7/7 dagen en 24u/24u bereikbaar doordat zij hun
verzend- en ontvangstmogelijkheden na de openingsuren kunnen
uitbreiden. Ook onze inwoners hebben heel wat voordelen met deze
pakjesautomaat in het centrum van ons dorp. Inwoners moeten om
hun pakjes te verzenden of af te halen niet meer naar het postkantoor
als thuislevering overdag niet mogelijk is, ook zij zullen van dit nieuw
aanbod 7/7 dagen en 24u/24u gebruik kunnen maken.

Burgemeester Peter Reekmans,

de schepenen en gemeenteraadsleden van de Dorpspartij-fractie
nodigen iedereen uit op hun:

Kerstconcert
“voor het goede doel”

De Festival Brassband , de Koninklijke harmonie Crescendo Glabbeek en de doedelzakband The Red Hackle Pipe Band
laten u tijdens dit uniek concert genieten van de muzikale magie van Kerstmis

ZONDAG 22 DECEMBER 2019

Sint-Quirinuskerk, Bunsbeek Dorp te Bunsbeek (Glabbeek)
Deuren: 18u30 - Aanvang: 19u00

Inkom: 8 euro (VVK) – 10 euro (kassa)

Kaarten reserveren kan via info@dorpspartij.be
In het parochiecentrum kan u na het concert genieten van
Glühwein, jenever, warme chocolademelk, prosecco, cava, ...

Presentatie:
Vicky Versavel

Tijdens de pauze is er de veiling van een schilderij van Tom Struys voor het goede doel
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