
Tijdens de komende periode zijn er te veel wegenwerken in ons dorp, 
waardoor we als Dorpspartijmeerderheid er bewust voor kiezen om 
de straatverlichting te laten branden. Fluvius werkte een tijdelijke 
crisismaatregel uit om de straatverlichting tijdens de wintermaanden 
te gaan doven van 23 tot 5 uur tijdens de weekdagen en tijdens 
zondagnacht. Oorspronkelijk kon dit doven enkel in een volledige 
regio, maar intussen zorgde Fluvius ervoor dat elke gemeente 
autonoom kon beslissen of de straatverlichting al dan niet blijft 
branden. Schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen: “De 
komende periode starten we namelijk wegenwerken op in maar liefst 
16 straten van ons dorp. En ook al zorgen we voor een maximale 
spreiding over alle deelgemeenten, toch zorgen wegenwerken nu 
eenmaal altijd voor hinder. Op dat ogenblik in de donkerste maanden 
van het jaar onze inwoners in al deze werfzones dan ook nog eens 
volledig in het donker gaan zetten is namelijk spelen met veiligheid. 
En dat risico willen we als gemeentebestuur dus niet nemen.” 

Burgemeester Peter Reekmans: “Wij zijn trouwens nooit voorstander 
geweest om de straatverlichting volledig te gaan doven zoals 
sommige gemeenten al doen of van plan zijn, want onder andere 
hiervoor betalen inwoners nu eenmaal gemeentebelastingen. Wij 
maakten in 2018 bewust een andere beleidskeuze door te investeren 
in verledding. Hierdoor is vandaag al 38% van onze oude lampen 
vervangen door een slimme energiezuinigere straatverlichting en 
zullen we hiermee volledig klaar zijn tegen 2027. Dat is ook de 
reden dat de crisismaatregel van Fluvius Glabbeek een veel kleinere 
besparing oplevert dan in vele andere gemeenten. Wij hanteren als 
Dorpspartijbeleid namelijk al jaren een veel grondigere aanpak om 
energie te besparen (lees verder op pag. 2). En bovendien slagen 
we er na heel wat investeringen in om sinds verleden jaar het aantal 
inbraken in ons dorp tot het allerlaagste niveau ooit  te brengen. Wij 
zijn er dan ook van overtuigd dat straatverlichting een belangrijke 
onderdeel is van inbraakpreventie.” 
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Wij gaan straatverlichting niet doven omdat veiligheid primeert! 

De Dorpskrant  

Eerste schepen Kris Vanwinkelen en burgemeester Peter Reekmans kiezen bewust voor een veilig dorp



Wij investeren al 10 jaar in duurzame energiemaatregelen en zijn binnenkort 
als gemeente volledig energieneutraal

In ons dorp gingen we onder Dorpspartijbeleid 10 jaar geleden 
al van start met een fors investeringsprogramma om onze 
gemeentelijke energiefactuur te laten dalen. We hebben dus 
niet op de huidige energiecrisis gewacht om in actie te schieten. 
Schepen van patrimonium Tom Struys: “Alle gemeentelijke 
gebouwen worden onder ons beleid namelijk al sinds 2013 één 
na één duurzaam geïsoleerd en structureel energiezuiniger 
gemaakt. Het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang, de 
pastorij in Bunsbeek, de gemeentelijke sporthal en GC De Roos 
werden intussen al duurzaam gerenoveerd. We investeerden in 
een uiterst energiezuinige nieuwbouw voor onze gemeenteschool 
en we renoveerden de oude niet geïsoleerde loodsen met asbest 
op het gemeentelijk domein tot onder andere een moderne 
gemeenteloods en de nieuwe gemeentelijke evenementenhal 
Hangaar 44.  En momenteel zijn we bezig met de grondige 
verbouwing van het gemeentehuis,  het oud gemeentehuis van 
Attenrode-Wever en het oud parochiecentrum van Kapellen. En 
eind dit jaar gaan we van start met het energiezuiniger maken van 
het huidig OCMW-gebouw. In 2023 zullen we dus op amper 10 
jaar tijd al onze gemeentelijke gebouwen energiezuiniger gemaakt 
hebben, waardoor in tijden zoals vandaag onze gemeentelijke 
energiefactuur tenminste beheersbaar blijft.”

Energieneutraal 

Maar we gingen onder Dorpspartijbeleid dankzij de expertise 
die onze burgemeester opbouwde in de parlementscommissie 
energie nog een stap verder. Hierdoor zijn we binnenkort zelfs één 
van de eerste gemeenten in Vlaanderen waar het gemeentelijk 
patrimonium volledig energieneutraal zal zijn. Burgemeester Peter 
Reekmans: “Energieneutraal wil zeggen dat we als gemeente zelf 
volledig kunnen voorzien in onze eigen elektriciteitsproductie. 
Dit doen we door de plaatsing van maar liefst 680 zonnepanelen 
op de daken van onze gemeentelijke gebouwen, wat ons een 
besparing op jaarbasis van maar liefst 70.000 euro zal opbrengen. 
En deze zonnepalen produceren niet alleen groene energie voor al 
onze gebouwen, maar zij zullen ook voldoende produceren voor 
23 nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen die we op korte 

termijn in alle deelgemeenten gaan plaatsen. En in een tweede fase 
gaan we op de daken van de loodsen van het gemeentelijk domein 
nog eens 4.000 zonnepanelen plaatsen om aan energiedelen te 
kunnen doen met alle inwoners. Het nieuw decreet energiedelen 
laat vanaf volgend jaar namelijk het oprichten van gemeentelijke 
energiegemeenschappen toe. Hierdoor zorgen we dat we binnen 
de beperkte mogelijkheden van onze gemeentelijke bevoegdheden 
onze inwoners goedkopere elektriciteit kunnen laten verwerven 
door hen mee deze zonnepanelen te laten huurkopen. Het kleine 
Glabbeek bewijst hiermee alweer eens dat we alweer een voorloper 
zijn ten opzichte van vele andere grotere gemeenten. Doordat 
we al 10 jaar werk maken van dit doordacht beleid, moeten we 
vandaag dus niet zoals elders ons heil gaan zoeken in tijdelijke 
crisismaatregelen zoals het doven van de straatverlichting.”

Burgemeester Peter Reekmans

Er komen 23 nieuwe laadpalen in alle deelgemeenten



Glazuurparking wordt heraangelegd tijdens de Paasvakantie   

Wij blijven investeren in heel wat maatregelen tegen wateroverlast  

Het uitvoeringsdossier voor de heraanleg van de Glazuurparking 
werd goedgekeurd op de gemeenteraad van november en de 
werken zullen tijdens de Paasvakantie volgend jaar uitgevoerd 
worden. De Glazuurparking is geen gemeentelijke eigendom, 
maar is eigendom van de kerkfabriek van Glabbeek en de vzw 
Glazuur. Sinds de aanleg van deze parking in 1980 heeft deze 
intussen al meer dan 40 jaar een semi openbaar karakter. Door 
het officialiseren van een erfpacht en medegebruik voor openbaar 
nut van deze parking tussen de gemeente, de kerkfabriek en vzw 
Glazuur kan de gemeente nu eindelijk investeren in de heraanleg 
van de oude parking tot een moderne parking in ons dorpscentrum. 
Gemeenteraadslid Katrien Vanherck “Omdat de Glazuurparking 
al jaren door heel wat inwoners frequent gebruikt wordt, maar 
vooral ook enorm belangrijk is als stapspotparking voor het 
brengen en ophalen van de kinderen van de gemeenteschool gaan 
we als gemeentebestuur investeren in een grondige heraanleg 
van deze parking. Maar om deze investeringskost van ruim 
160.000 euro te kunnen financieren moest er hiervoor eerst een 
erfpachtovereenkomst en een recht van medegebruik afgesloten 
worden tussen de gemeente, de kerkfabriek van Glabbeek en de 
vzw Glazuur. De heraanleg is bovendien ook absoluut nodig, want 
de dolomiet van de parking veroorzaakt heel wat stof en de parking 
zit al jaren vol putten. We kiezen voor de heraanleg uiteraard voor 

Onder Dorpspartijbeleid brachten we de impact van 
klimaatverandering (klimaatadaptatie) voor ons dorp volledig 
in kaart. Op deze manier kunnen we de problematiek van 
wateroverlast in ons dorp structureel aanpakken. Voor de laatste 
watergevoelige locaties in onze gemeente werd een gemeentelijk 
plan van aanpak en een erosiebestrijdingsplan opgemaakt zodat 
we op korte termijn maximaal alle woningen kunnen vrijwaren 

waterdoorlatende materialen en een mooie groenaanplanting. In 
totaal komen er 60 afgelijnde parkeerplaatsen, een fietsenparking 
en twee oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Nu het dossier 
goedgekeurd werd op de gemeenteraad kunnen de werken tijdens 
de volgende Paasvakantie uitgevoerd worden. We kiezen hier 
bewust voor uitvoering van de werken tijdens een schoolvakantie 
omdat dit het minste hinder geeft voor iedereen.” 

tegen waterschade bij noodweer. Maar ook onze waterloop de 
Velpe speelt hierbij een belangrijke rol omdat deze bij noodweer 
al meermaals wateroverlast veroorzaakte door overstromingen. 
Recent ondertekende gemeenteraadslid Ronny Vergeylen namens 
onze gemeente samen met de watering en andere gemeenten het 
Velpe-charter van de provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Fluvius 
en Aquafin. 

Gemeenteraadslid Ronny Vergeylen: “Onze waterloop de Velpe 
is 32 km lang en met het Velpe-charter gaan we investeren in 
maatregelen om meer water te kunnen bergen in de Velpevallei. 
Om zo overstromingen te gaan vermijden én beter droogteperiodes 
te kunnen opvangen. Het gaat onder meer om het herstel van 
natuurlijke overstromingsgebieden, het vertraagd afvoeren van 
water in de zijwaterlopen en het verbeteren van de waterinfiltratie 
in de bodem. Op het grondgebied van Glabbeek gaat het concreet 
over de plaatsing van regelbare stuwtjes op de zijwaterlopen 
van de Velpe, omdat uit de opgemaakte studie blijkt dat dit een 
geschikte maatregel is om wateroverlast door overstromingen 
(bij piekdebieten door extreme neerslag) van de Velpe in Pamelen 
(Bunsbeek) structureel te kunnen oplossen. En deze regelbare 
stuwtjes kunnen bovendien ook in tijden van droogte de 
waterbeschikbaarheid in de waterloop en in de bodem verhogen 
door vertraagde waterafvoer te stimuleren en zo verdroging tegen 
gaan. Ook voor deze investeringen halen we alweer een mooi 
pakket Vlaamse subsidies naar ons dorp.”

Gemeenteraadslid Katrien Vanherck

Gemeenteraadslid Ronny Vergeylen

Burgemeester Peter Reekmans

Er komen 23 nieuwe laadpalen in alle deelgemeenten



Nieuwe Dorpspartij-bestuurder in het AGB Glabbeek: Liesbeth Veuchelen

10 jaar Dorpspartijbeleid in Glabbeek: 2013-2022

Liesbeth Veuchelen (37 j) uit deelgemeente Attenrode-Wever is één van 
de nieuwe Dorpspartijgezichten. Zij werd recent door de Dorpspartij-
meerderheidsfractie verkozen als nieuwe bestuurder in de raad van 
bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek. Liesbeth 
is als zelfstandig thuisverpleegkundige geen onbekende in ons dorp. 
Liesbeth vervangt als Dorpspartij-bestuurder Cindy Huybrechts uit 
Attenrode-Wever, voor wie dit mandaat door haar beroepsactiviteiten 
moeilijk nog te combineren was. Als Dorpspartij willen we Cindy 
enorm bedanken voor haar inzet de voorbije jaren en wensen we 
Liesbeth veel succes met haar eerste politiek mandaat in ons dorp. 

De Dorpspartij voert eind dit jaar intussen al maar liefst 10 jaar 
het beleid in ons dorp. Wij werden met de steun van een ruime 
meerderheid van de inwoners de afgelopen jaren de grootste fractie 
in de gemeenteraad. Hierdoor hebben we vandaag  niet alleen één 
van de actiefste burgemeesters van Vlaanderen, maar ook 4 straffe 
schepenen, 12 actieve gemeenteraadsleden, 5 sociaal bewogen 
raadsleden in het bijzonder comité voor de sociale dienst van het 
OCMW en 6 gedreven bestuurders in het autonoom gemeentebedrijf 
AGB Glabbeek. En intussen is voor iedereen duidelijk dat ons 
Dorpspartijbeleid niet alleen inhoudelijk sterk is, maar vooral gevoerd 
wordt met een groot hart voor ons dorp en zijn inwoners, waar we 
met zijn allen fier op zijn. Al 10 jaar laten we met enorm veel inzet, 
dienstbaarheid en dossierkennis een dynamische wind door ons dorp 
waaien. En met onze Dorpspartij bewijzen we vandaag in crisistijden 
nog meer dan ooit tevoren dat we wel degelijk het verschil maken met 
de Wetstraatpartijen.

Het AGB Glabbeek beheert als autonoom gemeentebedrijf  een groot 
deel van het gemeentelijk patrimonium zoals de gemeentelijke 
sporthal, GC De Roos, GC De Mispel, de gemeentelijke evenementen-
hal Hangaar 44 en het gemeentelijk domein. Sinds de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen heeft de Dorpspartijmeerderheid 6 
bestuurders en de oppositie 2 bestuurders in de raad van bestuur 
van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek.
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Kersvers AGB-bestuurder Liesbeth Veuchelen


