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Onder Dorpspartijbeleid maken we alle deelgemeenten verkeersveiliger

Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen en de burgemeesterr in de vernieuwde Baekveldstraat

Toen de Dorpspartij in 2013 aan het beleid kwam in Glabbeek werd er
een financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030 opgemaakt
dat een langetermijnvisie ontwikkelde om de wegeninfrastructuur van de
84 straten in Glabbeek volledig te vernieuwen en vooral verkeersveiliger
te maken gedurende een periode van 18 jaar en hiervoor maximaal
subsidies van de hogere overheden aan te trekken. Intussen werden
er al 29 straten aangepakt en tegen 2025 zullen nog eens 25 straten
vernieuwd worden. In totaal investeren we deze legislatuur maar liefst
14 miljoen euro in de onderbouw van onze wegeninfrastructuur en
rioleringen (7 miljoen euro), de vernieuwing van het wegdek van de
straten en nieuwe voet -en fietspaden (7 miljoen euro). Dit financieren
we met ruim 10 miljoen euro Vlaamse subsidies! Prioritair hierbij zijn het
verkeersveiliger maken van de drie schoolomgevingen en de realisatie
van ons lokaal functioneel fietsroutenetwerk dat zal aansluiten op de
buurgemeenten.

Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen: “In de drie schoolomgevingen van Glabbeek, Kapellen en Bunsbeek komen er cameraschilden
en worden in heel wat straten van en naar de scholen voet- en fietspaden
vernieuwd of aangelegd. Het eerste schoolomgevingsdossier dat volgend
jaar opgestart wordt omvat de vernieuwing van het tweede gedeelte
van de Dorpsstraat, Lentedreef, Bergeveldstraat en Kerkstraat in deelgemeente Kapellen. In de schoolomgeving van Kapellen komen er nieuwe
voetpaden, een cameraschild en snelheidsremmende maatregelen ter
hoogte van de schoolpoort. Intussen is ook het ontwerpdossier voor
de ruime schoolomgeving in Bunsbeek klaar. Hier maken we tegelijk 8
aanpalende straten ineens heel wat verkeersveiliger. De Baekveldstraat,
de nieuwe verkavelingsweg van de toekomstige woonwijk naast de school
en de Heideblokstraat worden fietsstraten. Via de Baekveldstraat komt
er achter de buitenschoolse kinderopvang een nieuwe trage weg voor
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voetgangers en fietsers tot aan de schoolpoort. Tussen de kruispunten
van de Schoolstraat met de Tiensesteenweg en de Oude Diestsestraat
komt er een cameraschild, bij de heraanleg van de N29 komt er een
veiligere oversteekzone ter hoogte van de Baekveldstraat en in de
Schoolstraat komt er op de grens met Boeslinter een snelheidsremmer.
Bovendien worden alle voetpaden in de Schoolstraat, Boeslinter,
Kapelstraat en Pepinusfortstraat volledig vernieuwd. En er komen
op de Hoeledensesteenweg vrijliggende fietspaden tussen de grens
met Hoeleden en Bunsbeek. Bij het binnenrijden van Boeslinter via de
Hoeledensesteenweg komt er een asverschuiving die de snelheid bij het
binnenrijden van Bunsbeek zal doen dalen. In de Pepinsfortstraat komen
er nieuwe fietspaden en in Boeslinter komt er een mix van fietspaden en
fietssuggestiestroken. Door de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden
worden de straten smaller wat een snelheidsremmend effect heeft.
In de Pepinusfortstraat komen er ook geschrankte parkeervakken om
de snelheid in deze straat fors te kunnen laten dalen. De Kapelstraat
wordt definitief afgesloten ter hoogte van de Oplintersesteenweg
en ingericht als woonerf. De uitvoering van deze werken is voorzien
tussen 2022 en 2023. En tot slot worden er ook heel wat straten in
de ruime schoolomgeving van Glabbeek aangepakt. Zo wordt de
Craenenbroekstraat ingericht in een woonstraat en KMO-straat met een
veiligere doorsteek voor fietsers. De Rode krijgt nieuwe fietspaden, op
de Dries komen er fietssuggestiestroken en in de Stationsstraat tussen
de kruispunten met de Kapellenstraat en Grotestraat en in Zuurbemde
komen er fietspaden langs beide zijden van de weg. Op de N29
komen er veiligere oversteekzones ter hoogte van de kruispunten met
Zuurbemde en de Craenenbroekstraat. En ook aan de schoolomgeving
op de Dries komt er een cameraschild tussen de kruispunten met de
Craenenbroekstraat en Stationsstraat.”
Burgemeester Peter Reekmans: “Nooit eerder werd er in Glabbeek
zo fors geïnvesteerd in openbare werken en verkeersveiligheid in alle
deelgemeenten en onze drie schoolomgevingen zoals we vandaag
onder Dorpspartijbeleid doen. Dit fors investeringsbeleid vergt heel wat
voorbereidend werk en is in een kleine gemeente als de onze enkel mogelijk
doordat wij door een grondige dossierkennis er steeds in slagen enorm veel
subsidies van de hogere overheden naar ons dorp te kunnen blijven halen.

Tussen 2019 en 2025 investeren we ruim 14 miljoen euro in nieuwe
rioleringen, openbare werken en verkeersveiligheid, dat we financieren
met maar liefst 10 miljoen euro Vlaamse subsidies. De Dorpspartij
was trouwens de enige partij die bij de gemeenteraadsverkiezingen
een concreet plan presenteerde aan de inwoners, over welke straten
deze legislatuur aan bod zouden komen. Hieronder kan je een
overzicht vinden van de timing van alle geplande openbare werken tot
2025. Op woensdagavond 4 november 2020 komt Glabbeek in het
duidingsprogramma Pano op de VRT trouwens in beeld als één van de
beste gemeenten op vlak van investeringen in rioleringen en wegenwerken
met subsidies. Glabbeek kwam in beeld van de programmamakers
omdat er namelijk niet naast de enorme inhaalbeweging die wij in 2013
hebben opgestart te kijken valt.”

Kijk dus zeker op woensdagavond 4 november
naar Pano op de VRT

Timing openbare werken 2020-2025:

Nieuw materiaal voor gemeentelijke dienst openbare werken en groendienst

De burgemeester en schepenen Kris Vanwinkelen en Hans Hendrickx bij de nieuwe tractor met maaicombinatie en containeraanhangwagen

Op 14 oktober werd onze nieuwe tractor met maaiarm, opzuigbak
en containeraanhangwagen in gebruik genomen. Eerste schepen
Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “Onder Dorpspartijbeleid blijven we
permanent investeren in nieuw materiaal voor de dienst openbare
werken en groendienst. Sinds 2013 investeren we fors in nieuw
onderhoudsmateriaal, zoals onze eerdere aankopen van een veegmachine met kolkenreiniger, een tractor met onkruidborstel en
bekenfrees, een mobiele stoommachine en een klepelmaaier. De
investering in de nieuwe tractor met maaiarm was noodzakelijk om
alle wegkanten en heel wat trage wegen degelijk te kunnen blijven
onderhouden. Onze oude tractor met maaier was al twintig jaar oud
en dus aan vervanging toe. En de nieuwe containeraanhangwagen zal
bovendien multifunctioneel kunnen gebruikt worden. Deze legislatuur
investeren we maar liefst 450.000 euro in nieuw materiaal voor de
dienst openbare werken en de groendienst.”

Schepen van groendienst Hans Hendrickx (Dorpspartij): “Binnen
enkele weken wordt er ook nog een nieuwe bestelwagen met
kipbak geleverd. Omdat we als gemeente weinig kilometers maken
kozen we bewust voor een jong tweedehandsvoertuig, waardoor dit
maar liefst 10.000 euro goedkoper is dan de nieuwprijs van deze
bestelwagen. En tegen eind dit jaar bestellen we nog een nieuwe
kniklader die eveneens multifunctioneel zal ingezet worden als
heftruck, graafmachine, klepelmaaier en sneeuwruimer van voet
-en fietspaden. Daarna volgt de komende 3 jaar nog de aankoop
van maar liefst 4 nieuwe bestelwagens. Omdat onze gemeentelijke
dienstverlening aan de bevolking en een proper dorp voor ons als
Dorpspartijbeleid absolute prioriteiten zijn blijven we permanent
investeren in degelijk materiaal.”

Wij kiezen voor een lagere afvalfactuur voor onze gezinnen

Schepen Kris Vanwinkelen

De Dorpspartijmeerderheid besliste recent om een openbare aanbesteding
uit te schrijven voor het gemeentelijk afvalcontract en de uitbating van het
containerpark. Eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “In 2003 sloot het
toenmalig gemeentebestuur zonder enige markbevraging een 18-jarig contract
af met afvalintercommunale Ecowerf. Uit een marktonderzoek dat wij al eerder
deden ontdekten we dat de afvalophaling en verwerking via een intercommunale
enorm duur is en dat indien we ons afvalcontract als gemeente zouden
uitbesteden aan een privaat afvalbedrijf we de afvalfactuur voor elke inwoner tot
25% zouden kunnen doen dalen! In juni 2021 is het 18-jarig contract met de
afvalintercommunale Ecowerf en onze gemeente afgelopen en als Dorpspartij
beloofden we onze inwoners in ons gemeentelijk beleidsplan 2019-2025 dat we
niet blindelings het contract met de afvalintercommunale zonder marktonderzoek
zouden verlengen. We kiezen dus voor een openbare aanbesteding zodat we
via een grondige marktbevraging het beste afvalcontract tegen de beste prijs/
kwaliteit voor onze gemeente en alle inwoners kunnen afsluiten.”

Ridder, volksvertegenwoordiger en burgemeester:
Peter Reekmans gehuldigd voor 25 jaar politieke carrière

Burgemeester Peter Reekmans werd tijdens de gemeenteraad gehuldigd door eerste schepen Kris Vanwinkelen

Op donderdag 15 oktober kreeg burgemeester Peter Reekmans tijdens
een plechtige zitting van de gemeenteraad niet alleen officieel zijn
Ridderorde uitgereikt, maar werd hij ook door de Dorpspartijfractie
gehuldigd omdat hij dit jaar maar liefst 25 jaar politiek actief is. Ook al is
hij nog maar 45 jaar, toch kan hij dit jaar al terugkijken op een politieke
carrière van 25 jaar als gemeenteraadslid, eerste schepen, voorzitter
van de gemeenteraad, burgemeester, oprichter en partijvoorzitter van
de Dorpspartij, volksvertegenwoordiger, fractievoorzitter in het Vlaams
Parlement, nationaal jongerenvoorzitter, nationaal partijsecretaris en
nationaal vice-voorzitter van LDD.
Partijvoorzitter Luc Lambrechts: “Onze burgemeester werd niet toevallig de absolute stemmenkampioen van ons dorp sinds de fusie. Het

verkiezingsresultaat dat onze partij in 2018 onder zijn leiding neerzette
was dan ook een ongeziene monsterscore. Hij was eerder ook al de eerste
inwoner van onze gemeente die rechtstreeks in het parlement verkozen werd.
Hij schreef niet alleen twee boeken, maar werd bovendien ook in 2014 door
politicologen uitgeroepen als actiefste parlementslid. Hij heeft bovendien
geen mandaat in Brussel nodig om een échte volksvertegenwoordiger
te zijn, die nog écht ten dienste staat van iedereen. In Glabbeek bewijst
hij vandaag nog steeds elke dag opnieuw dat hij één van de actiefste en
beste burgemeesters is die een gemeente zich kan wensen. Vriend en
vijand moeten toegeven dat zijn dossierkennis ongezien is, waardoor onze
gemeente meer dan ooit heel wat centen vanuit Brussel naar ons dorp
haalt. Wij feliciteren hem dan ook van harte met zijn 25 jaar politieke inzet,
daadkracht en dienstbaarheid voor iedereen.”

Volgend jaar gaan Salavator welzijnscentra en Curam Domi van start
met de bouw van hun nieuw zorgpark naast het gemeentelijk domein
in Glabbeek. Onder Dorpspartijbeleid slaagden we er in om maar liefst
14.000 m2 nieuw zorgaanbod naar ons dorp te halen. En doordat de
bouw van het zorgpark ruim 2 jaar in beslag zal nemen, gaat het AGB
Glabbeek in tussentijd één gerenoveerde loods verhuren aan Curam
Domi, zodat men al vanaf begin volgend jaar van start kan gaan met een
pop-up. Het postrevalidatiecentrum zal werken met een staprobot en
innovatie technologieën voor valpreventie en bewegingsondersteuning
voor onder meer oncologische, neurologische, orthopedische en
Covid-19 revalidatie, wat een absolute primeur is voor de ruime regio. Het
zorgpark in Glabbeek wordt trouwens de tweede locatie in Vlaanderen
met een staprobot voor revalidatie. Wij zijn dan ook enorm fier dat onze
burgemeester dit extra zorgaanbod naar ons dorp heeft kunnen halen.
Want als de coronacrisis ons één ding geleerd heeft, dan is het net dat
zorg dichtbij huis enorm belangrijk is
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Postrevalidatiecentrum opent begin 2021 pop-up in Glabbeek

