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De jonge generatie écht een stem geven

Op de foto van links naar rechts: Steven, Katrien en Jonas
Voor de Dorpspartij zijn de allerkleinsten, de kinderen en de
iets oudere jeugd van ons dorp zeer belangrijk, want zij zijn de
toekomst. De drie nieuwe bestuursleden die we in deze editie
van de Dorpskrant voorstellen, houden zich voornamelijk bezig
met de thema’s die belangrijk zijn voor deze jonge generaties.
Katrien Vanherck (38j) engageert zich voor de neutrale
Dorpspartij omdat ze zich als moeder vooral wil inzetten voor
de noden van alle Glabbeekse gezinnen met jonge kinderen,
zonder aan partijpolitiek te moeten doen. Verkeersveiligheid,
onderwijs en vrije-tijdsbesteding voor de kinderen in ons dorp zijn
voor haar dan ook belangrijke politieke thema’s. Katrien woont al
10 jaar in het centrum van Glabbeek, samen met haar partner
Bart Vanham en haar twee kinderen Viktor (11j) en Charlotte (6j).
Zij studeerde vertaler-tolk Spaans-Engels en werkt als airhostess
bij Brussels Airlines. Qua onderwijs en vrije-tijdsbesteding voor
onze kinderen scoren we als gemeente nu al tamelijk goed.
Maar aan vernieuwende initiatieven moeten we elke dag blijven
werken, vindt Katrien. Zeker aan voor alle gezinnen betaalbare
activiteiten!!
Gebrek aan langetermijnvisie verkeersveiligheid
Wat voor veel jonge gezinnen een écht probleem is in ons
dorp, is het gebrek aan een langetermijnvisie op het vlak van

verkeersveiligheid. Recent nog, bij de start van het nieuwe
schooljaar, kaartte Katrien Vanherck dan ook terecht de onveilige
toestand rond de gemeentelijke school aan de Dries aan. Dat
de werken aan de school door het failliet van de aannemer
stil lagen, daar heeft in Glabbeek niemand schuld aan. Maar
het ontbreken van bijkomende signalisatie en verkeersborden
aan de onafgewerkte werken aan de school en het kruispunt
Dries/Craenenbroekstraat, dat kon wel anders! De Dorpspartij
drong tijdens de gemeenteraad van juni al aan op duidelijkere
verkeerssignalisatie. Op 28 juni maakte de politie een
signalisatieplan op, er stonden inderdaad borden te weinig.
Helaas: twee maanden later bij de start van het schooljaar,
stonden deze borden er nog steeds niet! De gemeente bracht wel
borden in de vorm van een fluo potlood aan (“opgelet school”),
maar voerde verder niets uit van het signalisatieplan dat door
de politie plichtsgetrouw werd opgesteld... Zelfs het zebrapad
voor de school is nog steeds niet hersteld, waardoor het
vandaag nog amper zichtbaar is. Ook werd bij de aanleg van
de versmallingen voor de school het asfalt dusdanig beschadigd
dat de kinderen er bij de start van het schooljaar letterlijk met
hun fiets in het midden van de rijweg moesten rijden om de
grote gaten te vermijden. Opmerkelijk was wel dat een dag nadat
Katrien dit namens de Dorpspartij in de media aanklaagde er
wel snel verkeersborden geplaatst werden en de putten in het
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asfalt opgevuld. Helaas moet de Dorspartij dit eerst aanklagen
voor er iets kan gebeuren. “Het huidige gemeenbestuur holt
steeds achter de feiten aan, dit willen wij met de Dorpspartij
anders doen en daarom werd ik politiek actief,” stelt Katrien
Vanherck.

Jonas en Steven komen op voor hun leeftijdsgenoten
Niet alleen de allerkleinsten zijn belangrijk, maar ook de
opgroeiende tieners en twintigers in ons dorp wil de Dorpspartij
een duidelijkere stem geven. Bestuursleden Jonas Fets (23j)
uit Glabbeek en Steven Vanhellemont (24j) uit Kapellen willen
een echte stem zijn voor hun leeftijdsgenoten. Zij zijn niet
alleen beide geboren en getogen in onze gemeente maar zijn
ook geen onbekenden onder hun generatiegenoten. Jonas
Fets woont in het Smisveld en was al op 7 jarige leeftijd lid
van jeugdhuis de Bunker. Al snel werd hij heel actief: hij was
er leider in de jeugdwerking en zat jaren in het bestuur van
de Bunker. Recent nam hij ontslag uit het bestuur om actief te
worden bij de Dorpspartij. Als prille twintiger kent hij de echte
noden van de Glabbeekse jeugdverenigingen en de Bunker
in het bijzonder als geen ander. Professioneel is Jonas actief
in de podiumbouw voor grote evenementen. Jonas is politiek

vooral gedreven door zijn sociaal engagement en wil iets doen
voor anderen. Dit engagement zit in de familie. Iedereen kende
zeker zijn grote zus Frie. Zij is spijtig veel te jong gestorven.
Kom op tegen kanker kreeg in Glabbeek dankzij haar inzet een
heuse benefiettraditie. Jonas verloor niet alleen zijn zus maar
ook zijn mama aan kanker en zet deze benefietacties samen
met de vrienden van Frie voort. Voor Jonas moet er terug
meer gebeuren voor de + 16-jarigen in de gemeente. De
jeugdraad moet actiever worden, er moet meer gemeentesteun
voor de jeugdverenigingen komen en vooral het vroegere militair
domein dat nu eigendom is van de gemeente biedt veel meer
mogelijkheden voor de jeugd. Dit zijn voor Jonas strijdpunten bij
de komende gemeenteraadsverkiezingen.
En laat het nu net deze site van het voormalig militair domein
zijn waar binnenkort door het huidig gemeentebestuur
peperdure verfraaiingswerken gebeuren. Werken van maar
liefst 330.394,31 euro! Ruim 13 miljoen oude Belgische frank!
In een eerdere editie van ons krantje klaagde bestuurslid
Steven Vanhellemont deze ondoordachte uitgaven aan. Naast
het OCMW-gebouw komt er zelfs een rond punt! Er komen
picknickbanken, speeltuigen voor kinderen en een parkje. Wie
verzint er nu zoiets, een rond punt op het domein zelf? Voor
amper enkele tientallen wagens per dag??? Maar de waarheid
is dat dit alles rap rap beslist werd om een beetje subsidies te
bekomen. Had men hier eerder (vlak na de verkiezingen) over
nagedacht, dan had men tenminste een volledig plan voor deze
site. Een site die vandaag voornamelijk bestaat uit verroeste
legerhangaars, stelt Steven. Als zoon van fruittelers en door zijn
opleiding Boekhouder-fiscalist weet Steven hoe belangrijk een
financieel plan is. Ook voor een gemeente is dit niet anders, zegt
Steven. Zijn rol in het bestuur van de Dorpspartij gaat verder
dan mee aan een verkiezingsprogramma schrijven: hij zal vooral
het financieel kostplaatje van dat programma berekenen. De
Dorpspartij stelt binnen enkele maanden niet alleen haar
programma voor, maar zal de inwoners ook een financieel
plan voorstellen. Geen loze verkiezingsbeloften maar duidelijk
zeggen wat en vooral hoeveel zal het kosten! Op voorhand!

Eindelijk informatie over toekomstige werken N29
- Dan zijn er nog de werken samen met Aquafin voor de
collector Velp, verbindingsriolering Bunsbeek, Dorpsstraat en
Zuurbemde. Daar wordt er een onderscheid gemaakt voor de
delen gelegen binnen het tracé van de steenweg en die gelegen
buiten de steenweg. Voor de verbindingsriolering Bunsbeekdorp
(buiten tracé steenweg) is er een vergunning aangevraagd op
12 juli 2011. Voor de verbindingsriolering Dorpsstraat wordt de
vergunningsaanvraag in de loop van september 2011 ingediend.
Voor het project collector werd er nog geen vergunningsaanvraag
ingediend. En voor het project verbindingsriolering Zuurbemde
worden de werken pas later gepland, na de werken aan de
steenweg zelf.
Al langer doen vele verhalen de ronde over werken die nog op
til zijn aan de N29 steenweg Tienen-Diest. Maar bewoners
krijgen geen concrete informatie. Daarom nam Vlaams
volksvertegenwoordiger Peter Reekmans zelf het initiatief om
duidelijkheid te krijgen in dit dossier. De bevoegde ministers
bezorgden nu volgende informatie:
- De rijbaan en riolering tussen de Schoolstraat te Bunsbeek en
de Kasseiweg te Glabbeek wordt over een lengte van 3,1 km
volledig vernieuwd, ten vroegste in de 2de helft van 2012 en
uiterlijk in 2013 (voorwaarde voor de aanvang der werken is wel
dat de huidige werken aan de N223 steenweg Tienen-Aarschot
voltooid zijn).

- Van vrijliggende fietspaden tussen Bunsbeek en Tienen, en
Bunsbeek en Glabbeek, zal pas op veel langere termijn sprake
zijn (de studie hiervoor is zelfs nog niet aangevat).
Met deze informatie krijgen de inwoners en handelaars van
Bunsbeek, Glabbeek en Kapellen die langs de N29 steenweg
wonen eindelijk duidelijkheid. De Glabbeekse Dorpspartij vindt
informatie naar de bevolking toe dan ook zeer belangrijk. Want
ook al is deze informatie op het gemeentehuis al lang gekend, de
info komt niet bij de burgers... Op onze vraag zal het Agentschap
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant samen met Aquafin zelfs
communicatiemomenten met de inwoners en handelaars voorzien
tegen eind van dit jaar.

Stormschade in cijfers …
De storm van donderdag 18 augustus was uitzonderlijk zwaar.
Iedereen herinnert zich natuurlijk de ramp op Pukkelpop. Maar
ook Glabbeek werd allesbehalve gespaard. In ons dorp werden
voor wind- en waterschade maar liefst 124 meldingen gedaan,
met een totaal geraamd bedrag van 1.209.324 euro. 113 van
de 124 meldingen komen van particulieren. Goed voor een som
van 764.442 euro. Daarnaast komen er nog 11 meldingen van
fruittelers in de gemeente. Deze dorpsgenoten werden op hun
beurt getroffen voor 462.882 euro schade aan plantages. Deze
schaderaming van de Glabbeekse fruitssector omvat enkel het
herstellen van de omgewaaide fruitplantages, de de verloren
oogst en andere kosten zijn hierin niet meegerekend.
Stormschade fruitsector op politieke agenda
Het was Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans die
onmiddellijk (de dag na de storm) een speciale, vervroegde

bijeenkomst van de parlementscommissie Landbouw vroeg
en kreeg. Als parlementslid is het natuurlijk zijn taak om
streekdossiers, zoals nu het door stormschade zwaar
getroffen Hageland, te verdedigen in Brussel. Een rol die
Peter Reekmans steeds met verve op zich neemt. Het was dan
ook geen toeval dat de Vlaamse minister-president Kris Peeters
precies in Glabbeek getroffen fruittelers bezocht. Een bewijs
dat de vraag van Reekmans opgevolgd wordt. En dat bleek
nogmaals in de commissiezitting van september zelf. Toen
reageerde de minister-president zelfs positief op een nieuw
voorstel van oppositielid Reekmans om de steun uit het Vlaams
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) op leningen effectief met 1
jaar te verlengen voor de fruittelers die zwaar getroffen werden
door de storm. Op www.dorpspartij.be kan u de volledige
tussenkomst bekijken.

Op bedrijfsbezoek in de fruitveiling

Een delegatie van de Dorpspartij ging op 23 september op
bedrijfsbezoek naar de Glabbeekse fruitveiling, en besprak er
in het kader van de opmaak van het verkiezingsprogramma
vooral de toekomstige uitbreidingsplannen van de veiling. Ook
de gevolgen van de stormschade voor onze fruitteeltbedrijven
kwamen uiteraard aan bod. Veel mensen kennen de veiling
vandaag nog enkel van de buitenkant, net om die reden
bezochten wij als nieuwe politieke partij één van de meest
bekende bedrijven van ons dorp.
Enkele feiten op een rij:
De fruitveiling is in 1946 in onze gemeente ontstaan. De veiling
heeft een opslagcapaciteit van 10 miljoen kg appelen en peren,
en wil binnenkort haar opslag zelfs verdubbelen. 3 miljoen
kg hiervan is vandaag al biofruit. De Glabbeekse afdeling is

goed voor 30% van het totale zakencijfer van de Belgische
Fruitveiling (BFV). Onze regio Hageland is de grootste
leverancier van peren en wij zijn hiervan ook de grootste
exporteur ter wereld. 80% van ons fruit is bestemd voor
export naar vooral Rusland, Spanje, Frankrijk, Duitsland en
Scandinavië. Het Hageland is als regio goed voor 40% van alle
hardfruit in ons land, indrukwekkend als je weet dat er in totaal
7600 hectare appelen en 8300 hectare peren zijn in België.
“De Dorpspartij bekent dan ook duidelijk kleur en ondersteunt
volledig de uitbreidingsplannen van de fruitveiling, die nu al
generaties lang met ons dorp verbonden is. De uitbreiding van
de fruitveiling en de creatie van een nieuwe KMO-zone in
de Craenenbroekstraat zijn voor de Dorpspartij één dossier,
een belangrijk dossier.” stelt ondervoorzitter Matthias Mertens.

Voltallige gemeenteraad aanvaardt voorstel Dorpspartij
Extra parking aan het nieuwe kerkhof van Bunsbeek. Daarover
ging het ondermeer op de gemeenteraadszitting van donderdag 8
september. Het was een extra agendapunt van gemeenteraadslid
Peter Reekmans (Dorpspartij). Dit extra agendapunt werd
unaniem goedgekeurd! Het weggetje naast de pastorij tot aan
het nieuw kerkhofgedeelte zal verhard worden en bovenaan
zullen er naast de tuin van de pastorij 2 parkeerplaatsen ingericht
worden voor personen met een handicap.

De Dorpspartij is dan ook verheugd dat de meerderheid het
voorstel goedkeurde. Met een minimum aan kosten zullen
bejaarden die niet zo mobiel meer zijn dichtbij het kerkhof
kunnen parkeren als ze het graf van hun dierbare overledene(n)
bezoeken. Een mooi voorbeeld van hoe echte dorpspolitiek in
een kleine gemeente als de onze de partijpolitiek moet en kan
overstijgen. In het belang van de inwoners!

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

Sinterklaasfeest
zondag 4 december 2011
tussen 14u en 16u

(aankomst Sint stipt om 14u30)

Cafetaria Sporthal Glabbeek
GRATIS cadeautje, pannekoeken,
drankje 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
die teruggestuurd moet worden voor 20
november naar Dorpspartij, Dries 11b te
3380 Glabbeek.

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

Peter Reekmans
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Glabbeek

De dorpspartij zoekt nog:
gedreven/bekwame
m of v
met een

voor Glabbeek

Zitdagen in Glabbeek:

om onze ploeg te komen versterken!

elke maandag en vrijdag op afspraak

---------------------------------------------

via secretariaat telefonisch 016/827414 of 02/5524859
of e-mail peter.reekmans@vlaamsparlement.be

Contacteer ons via: www.dorpspartij.be

V.U.: Peter Reekmans, Dries 11b - 3380 Glabbeek | opmaak: http://www.bureauboone.be

