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Fier op onze nieuwe polyvalente evenementenhal Hangaar 44

Officiële opening van de evenementenhal Hangaar 44 op zaterdag 7 september 2019

Op zaterdag 7 september 2019 werd de nieuwe polyvalente evenementenhal Hangaar 44 geopend, een veilige multifunctionele zaal met
voldoende nooduitgangen voor evenementen van 300 tot 1.840 aanwezigen. Door deze oude legerloods een nuttige nieuwe bestemming
te geven als evenementenhal zorgen we ervoor dat Glabbeek ook in de
toekomst een bruisende gemeente blijft.
Schepen van AGB Hans Hendrickx: “Op 27 september 2018 legden we
de eerste steen van de evenementenhal Hangaar 44 en amper een jaar
later wordt hij nu in gebruik genomen. Hangaar 44 is bovendien al tot het
einde van het jaar quasi elk weekend verhuurd. Inwoners en verenigingen
van Glabbeek betalen een speciaal huurtarief. Ik ben als bevoegd schepen
enorm fier op deze realisatie en ben vooral mijn voorganger gewezen
schepen Matthias Mertens, die het dossier opstartte enorm dankbaar.
Het oude militair domein dat vol met asbest zat was jarenlang een doorn
in het oog. In de jaren ’90 kwam het domein aan de Steenbergstraat in
handen van de gemeente. Maar daarna stond het bijna 30 jaar lang te
verkommeren. In 2016 maakten we met het autonoom gemeentebedrijf

AGB Glabbeek een masterplan op voor dit gemeentelijk domein, waarbij 5
oude loodsen afgebroken worden en de 5 andere legerloodsen een grondige
renovatie krijgen. Na het asbestvrij maken van het domein krijgen de loodsen
elk een nieuwe bestemming: ééntje is de nieuwe evenementenhal Hangaar
44, een andere is voor de dienst Openbare Werken, één loods wordt een
nieuwe opslagloods voor verenigingen, in één krijgt een nieuw verkeerspark
van de politie onderdak en ten slotte blijven we één loods verhuren aan de
stad Leuven. Het oude stafgebouw waar nu het OCMW gehuisvest is, gaan
we ombouwen tot nieuwe bibliotheek. En eerder kwam er al een nieuw
afvalcontainerpark op het domein en een nieuw skatepark.”
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De buitenzijde van Hangaar 44

Burgemeester Peter Reekmans: “Een deel van het domein verkochten
we aan ziekenhuizengroep Salvator, waar zij een medische herstelcampus zullen gaan bouwen. Dankzij de verkoop van een deel van
het domein, wat maar liefst 1.350.000 euro opbracht, konden we net
wel dit masterplan op korte termijn met het AGB Glabbeek realiseren.
Want de renovatie en het asbestvrij maken van de gemeentelijke site
heeft een stevig kostenplaatje van maar liefst 2.500.000 euro. De
gemeente financierde 1.150.000 euro voor dit project, maar door de
huurinkomsten van de nieuwe evenementenhal en de andere loodsen
zorgen we dat de investering in deze site zichzelf in amper 20 jaar
terugbetaalt. Glabbeek zal bovendien één van de eerste gemeenten in
Vlaanderen zijn die zijn volledig gemeentelijk patrimonium asbestvrij
heeft tegen 2020, terwijl Vlaanderen dit pas eist tegen 2040. Door
een oude legerloods een nuttige nieuwe bestemming te geven als
polyvalente evenementenhal zorgen we ervoor dat Glabbeek ook
in de toekomst een bruisende gemeente blijft met een veilige zaal
voor feesten, fuiven, sportmanifestaties, congressen, …van 300
tot 1.840 aanwezigen. De grootste sterktes van deze nieuwe zaal
is dat er voldoende parkeergelegenheid is voor alle bezoekers op
het gemeentelijk domein zelf en de zaal is geïsoleerd op basis van
aan akoestische studie waardoor er geen geluidsoverlast is voor de
omwonenden. Er was trouwens al jaren nood aan een ruimere en
vooral veiligere evenementeninfrastructuur met voldoende nooduitgangen en parkeergelegenheid. Deze nieuwe evenementenhal
vormt ook geen enkele concurrentie voor de bestaande parochiezalen,
want in de grootste parochiezaal mag er wettelijk maar een maximale
bezetting zijn tot 360 personen. En Hangaar 44 is pas geschikt voor
activiteiten vanaf 300 personen.”

De binnenzijde van Hangaar 44

Meer info over evenementenhal Hangaar 44 kan iedereen
bekomen via agb@glabbeek.be of de website van de gemeente.

Topeditie van “Feesten met de Burgemeester” in Hangaar 44
De allereerste activiteit in de nieuwe polyvalente evenementenhal
Hangaar 44 was op de avond van de openingsdag het bal van de burgemeester. Onze enorm populaire burgemeester mocht bijna 1.500
bezoekers op zijn jaarlijks feest verwelkomen. Dit jaar waren er een
recordaantal mensen aanwezig op “Feesten met de Burgemeester”
waardoor de eerste activiteit in de nieuwe evenementenhal Hangaar
44 meteen een schot in de roos werd. De Dorpspartij-jongeren zorg-

den ook dit jaar alweer voor veilig vervoer in samenwerking met de
JAT event drivers. En een BOB-promoteam gaf elke bezoeker de kans
om een alcoholtest te doen, waarbij chauffeurs die een positieve test
aflegden gratis vervoer naar huis aangeboden kregen. Op zondag 10
november organiseert de Dorpspartij al zijn tweede activiteit in Hangaar 44: de dorpsbrunch (meer info op pag. 4).

Heraanleg Baekveldstraat in Bunsbeek gaat van start op 12 november 2019
Het dossier van de heraanleg van de Baekveldstraat in deelgemeente
Bunsbeek werd toegewezen aan wegenwerken Liema. De gemeente
Glabbeek en Riobra (Fluvius) beslisten om met de werken van start te
gaan op dinsdag 12 november 2019. De aannemer start eerst met de
aanleg van de riolering, daarna wordt de fundering van het wegdek
vernieuwd, dan zal de Watergroep de drinkwaterleidingen saneren in
het gedeelte waar een nieuw voetpad langs één zijde van de straat
voorzien is. Deze werken van de Watergroep zullen ruim een maand
in beslag nemen. De volledige heraanleg zou, rekening houdend
met de weersomstandigheden, uiterlijk tegen de grote vakantie
moeten klaar zijn. Schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen
(Dorpspartij): “Nadat bewoners al bijna 25 jaar vragende partij
waren voor een vernieuwing van deze straat die er al jaren slecht bij
ligt is het dossier nu eindelijk rond. Door een verkeerde aanpak van
vorige gemeentebesturen sleepte het dossier jarenlang aan. Onder

Dorpspartijbeleid werd het dossier vorige legislatuur eindelijk op de
rails gezet maar toen diende één bewoner klacht in tegen de aanleg
van een nieuw voetpad waardoor er opnieuw heel wat tijd verloren
ging. De werken omvatten de volledige vernieuwing van de straat
met nieuwe rioleringen, nieuwe funderingen, een nieuw wegdek en
een voetpad aan één zijde. De totale kostprijs voor de heraanleg van
de Baekveldstraat bedraagt 725.562,22 euro. Het grootste gedeelte
van de opbraak, aanleg nieuwe riolering en onderfundering met een
kostprijs van 478.652,30 euro is ten laste van de rioolbeheerder
Riobra (Fluvius). De kostprijs voor het nieuwe wegdek en het
voetpad ten bedrage van 246.609,92 euro financieren we integraal
met subsidies uit het investeringsfonds van Fluvius. Tegelijk worden
ook de kruispunten met de Schoolstraat en de Tiensesteenweg
aangepast, waardoor we in de toekomst zwaar vervoer veel beter
kunnen gaan weren.”

Nieuw Mobipunt met autodelen in de Schoolstraat (Bunsbeek)
Autodelen is in Glabbeek al bijna een jaar een enorm succes, met
autdeelwagens aan het Mobipunt voor het gemeentehuis. Vanaf
begin september kwam er een tweede Mobipunt bij in deelgemeente
Bunsbeek op de parking voor het dorpsplein langs de Schoolstraat. Op
deze locatie is er een bushalte, een fietsenparking en nu ook één vaste
parking voor een autodeelwagen. En binnenkort komt er op deze locatie
ook nog een oplaadpunt voor elektrische wagens. Gemeenteraadslid
Katrien Vanherck: “Onder Dorpspartijbeleid had Glabbeek op 13
september 2018 als eerste plattelandsgemeente in Vlaanderen de
primeur van een Mobipunt met autodeelwagens. Autodelen gaat uit
van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij
nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan deze door een andere
persoon gebruikt worden. De wagen reserveren en gebruiken, verloopt
allemaal via een app en je betaalt enkel voor de gereden kilometers.
En een bijkomende sterkte van dit nieuw mobiliteitsaanbod is dat
inwoners geen radicale keuzes dienen te maken, maar geleidelijk
kunnen proeven van deze duurzame vervoersmodi met een positief
effect op het milieu en het gezinsbudget.”

Gemeenteraadslid Katrien Vanherck en de burgemeester aan het
nieuwe Mobipunt in Bunsbeek

2.500 dagen Dorpspartijbeleid!
Glabbeek wordt intussen al 2.500 dagen onder Dorpspartijbeleid bestuurd. Partijvoorzitter Luc Lambrechts: “Tijdens deze periode voerde
de Dorpspartij onder leiding van onze burgemeester een heel intens
investeringsbeleid waarvan de positieve verandering en modernisering van Glabbeek nog dagdagelijks meer en meer zichtbaar wordt.
Terwijl heel wat Vlamingen amper nog vertrouwen hebben in de traditionele politieke partijen, horen wij net wel veel tevreden reacties
van onze inwoners,. Maar we merken vooral dat heel wat inwoners
vandaag, meer dan ooit tevoren, bijzonder fier zijn op ons dorp. Alle
inwoners mogen ook in de toekomst blijven rekenen op onze inzet,
omdat we “fier op ons dorp” zijn. De Dorpspartij groeide uit tot een
enorm grote en hechte politieke familie die op de eerste plaats beleid
voert met een hart voor Glabbeek en zijn inwoners.”

In memoriam: Dorpspartij-bestuurslid Danny Haesevoets
Danny Haesevoets (61j) werd geboren in Bunsbeek op 22 september
1957 en is overleden op 3 augustus 2019 in het universitair hospitaal
van Santa Cruz (Tenerife). Danny was geen onbekende in ons dorp en
hij was jarenlang politiek actief in onze gemeente. Sinds de oprichting
van de Dorpspartij in 2011 was hij bestuurslid van onze partij, hij
zetelde in de gemeentelijke cultuur -en erfgoedraad en was voormalig
parlementair medewerker van Vlaams parlementslid Peter Reekmans.
Het was zijn laatste wens dat zijn as werd uitgestrooid in Tenerife. Maar
op dinsdag 27 augustus 2019 namen zijn familie en heel wat vrienden
in de kerk van Bunsbeek afscheid van Danny. Onze burgemeester
hield de afscheidsrede, omdat Danny één van onze trouwste politieke
medestanders van het eerste uur was.
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