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Nieuwbouw gemeenteschool werd in gebruik genomen bij de start van het schooljaar

Burgemeester Peter Reekmans en schepen Matthias Mertens openden met veel trots de nieuwe school

Het was een enorme race tegen de tijd om de nieuwbouw van
onze gemeenteschool op tijd klaar te krijgen tegen de start van het
nieuwe schooljaar. Ook de klachtenregen zonder voorwerp van de
oppositie was niet echt een hulp voor onze strikte planning. Maar
op 1 september was het zover, we haalden onze deadline en de
nieuwbouw met nieuwe kleuterklassen, turnzaal, secretariaat en
een overdekte binnenspeelplaats voor de kleuters kon in gebruik
worden genomen. Maar liefst 13 jaar of ruim twee legislaturen
na de bouw van de lagere school in 2003 slaagde de huidige
bestuursmeerderheid er wel in om de schoolsite eindelijk verder
te voltooien. Een project dat jaren onhaalbaar was door verloren
subsidies werd door de inzet en daadkracht van burgemeester
Peter Reekmans (Dorpspartij) deze legislatuur opnieuw mogelijk
gemaakt en werd vandaag zelfs effectief gerealiseerd. Ook de
enorme professionele inzet van schepen van openbare werken
Matthias Mertens (Dorpspartij) en werfleider Ivo Peeters bij de
werfopvolging verdient een dikke pluim. Beiden zorgden er niet
alleen voor dat de timing gehaald kon worden, maar ze zorgden er
ook voor dat gans het project quasi volledig binnen het geraamde
budget bleef. Iets wat maar al te vaak geen sinecure is bij openbare
werken van deze omvang! De komende maanden gaat de aanleg
van de nieuwe speelplaatsen voor de kleuter- en lagere school, de

multifunctionele sportkooi met kunstgras, de personeelsparking
achteraan de schoolsite en een veiligere buitenomgeving aan
de schoolpoort verder, zodat de nieuwe schoolsite vermoedelijk
tegen eind dit jaar volledig klaar zal zijn. Dit is een project waar
we als Dorpspartij enorm fier op zijn, we maakten niet alleen het
onmogelijke terug mogelijk, maar bouwen met dit project ook aan
de toekomst van ons dorp: de jeugd!
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Naast de opening van de nieuwe gemeenteschool werden er deze zomer nog heel wat andere gemeentelijke realisaties ingehuldigd. De
Dorpspartij blijft als grootste bestuurspartij hoog inzetten op dorpskernvernieuwing en investeringen in alle deelgemeenten. Dit jaar werd
al een reeks projecten in deelgemeente Attenrode gerealiseerd.

Nieuw dorpsplein in Attenrode

Officiële inhuldiging eind juli van het nieuwe dorpsplein door burgemeester Peter Reekmans en eerste schepen Kris Vanwinkelen

Eind juli werd het nieuwe dorpsplein in deelgemeente Attenrode in
aanwezigheid van heel wat inwoners officieel ingehuldigd. Dit jaar
stond de dorpskernvernieuwing in onze kleinste deelgemeente op
het programma. Schepen van dorpskernvernieuwing Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “De Dorpspartij beloofde niet alleen te zullen
investeren in alle deelgemeenten, maar brengt dit ook concreet in
de praktijk. Voor de huidige bestuursmeerderheid telt elke deelgemeente in Glabbeek opnieuw volwaardig mee en deze aanpak
wordt duidelijk meer en meer geapprecieerd door alle inwoners.
De dorpskernvernieuwing in Attenrode met een kostprijs van ruim
86.000 euro werd er enorm enthousiast onthaald. Nadat er jaren
amper geïnvesteerd werd in Attenrode kreeg het nu met deze investering weer een mooi verlicht centraal dorpscentrum. Op de
ruime parking werd er een oplaadpaal voor elektrische voertuigen
geplaatst. De rode pomp die al jaren mee het dorpszicht bepaalt,
werd gerestaureerd. Er komt een nieuwe speeltuin voor de allerjongste inwonertjes en we bouwen een nieuw lokaal voor de
dorpstraditie haantjes zingen. En binnenkort wordt ook nog de
parking aan de kerk en de inrichting van het kerkhof grondig
vernieuwd. Ook de kerkgemeenschap is enorm blij met de herstelling van het dak van de kerk dat al jaren lek was en de
restauratie van de eeuwenoude waardevolle kapel naast het
kasteel. Blijven bouwen aan een dorp voor iedereen is voor de
Dorpspartij meer dan een slogan.”

Fors pakket nieuwe subsidies
De voorbije periode haalde de bestuursmeerderheid Dorpspartijsp.a alweer een fors pakket aan nieuwe subsidies van maar liefst
73.337,50 euro naar Glabbeek. Burgemeester Peter Reekmans
(Dorpspartij): “Door systematisch voor nieuwe dossiers grondig te
onderzoeken hoe we provinciale, Vlaamse en/of Europese subsidies
kunnen bekomen, zorgen we permanent voor extra werkingsmiddelen. Grotere gemeenten hebben personeel in dienst om
deze subsidies te kunnen binnenhalen. In Glabbeek doen we dat
als schepencollege zelf.”
Voor de restauratie van de kapel van Attenrode bekwamen we
10.000 euro subsidies, voor het nieuwe landbouwleerpad kregen
we 2.400 euro, voor de vernieuwing van de gemeentelijke website
bekwamen we 1.500 euro subsidies en voor de verdere renovatie
van het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang kregen we
recent nog 25.000 euro aan Europese subsidies. En voor de opmaak
van een erosiebestrijdingsplan krijgt de gemeente maar liefst
33.837,50 euro subsidies van de Vlaamse overheid. De huidige
bestuursmeerderheid haalt deze legislatuur intussen al een ongezien recordbedrag van maar liefst 3,9 miljoen euro aan subsidies naar Glabbeek.

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be of www.facebook.com/GlabbeekseDorpspartij

Waardevolle barokkapel Attenrode eindelijk gerestaureerd

Eerste schepen Kris Vanwinkelen nam het initiatief om
de waardevolle barokkapel in Attenrode te restaureren.
De Dorpspartij zet hoog in op het conserveren van ons
lokaal erfgoed en wou deze barokkapel uit 1648, één
van de oudste waardevolle gebouwen in Glabbeek,
niet langer laten verkommeren. Dorpspartij-bestuurslid Jonas Vangroenendael, tevens voorzitter van de
kerkfabriek: “Ook al was de kapel al jaren geleden
opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed,
toch bleef een restauratie uit. Om dit erfgoed niet
langer verloren te laten gaan, werkte schepen Vanwinkelen met de oorspronkelijke eigenaar baron
de l’ Escaille een oplossing uit. Het beheer van de
kapel werd onlangs door de gemeente overgenomen
waarna het restauratiedossier (kostprijs: 19.000 euro)
werd opgestart, waarvoor er 10.000 euro subsidie van
de provincie verkregen werd. De grondige restauratie
omvatte noodzakelijke conserveringswerken aan het
dak, de muren, de vloer, de ingang en het plafond.”

Schepen Kris Vanwinkelen en Jonas Vangroenendael kregen de sleutels van de kapel
uit handen van de familie de l’Escaille bij de inhuldiging eind juli.

Nieuw landbouwleerpad geopend
Landbouwschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) nam het initiatief
voor dit nieuwe landbouwleerpad en bekwam financiële steun uit het
Europees subsidiëringsprogramma voor plattelands-ontwikkeling.
Het oude was al enkele jaren in onbruik doordat de borden niet
meer actueel waren en de bewegwijzering op meerdere plaatsen
verdwenen was. Het nieuwe bewegwijzerde landbouwleerpad van
20 km richt zich naar fietsers, wandelaars en de leerlingen van
onze scholen. Het gemeentebestuur investeert bewust in educatie
over de eigen gemeente en realiseerde de voorbije twee jaar al
een educatief natuurpad en een oorlogseducatiefpad over WO I.
Het nieuwe landbouwleerpad werd geopend begin augustus en is
zeker een aanrader voor wie meer wil ontdekken over de fruit- en
landbouwproducten van bij ons.
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Boek Dorpstraat-Wetstraat van burgemeester Peter Reekmans verschijnt in oktober
Het eerste boek van burgemeester Peter Reekmans wordt
uitgegeven door uitgeverij Doorbraak en komt uit in oktober net
voor de start van de boekenbeurs waar hij ook zal signeren.
Het boek Dorpstraat – Wetstraat van ruim 240 bladzijden zal
verkrijgbaar zijn in de boekhandel en via de webwinkel van
Doorbraak.be. Het zal uitgegeven worden in gewone boekvorm
en als E-book.
In zijn boek Dorpstraat - Wetstraat gaat hij dieper in op twee
politieke niveaus en vooral de invloed van de Wetstraat op de
Dorpstraat. In dit boek reikt hij alternatieven en oplossingen aan
en publiceert hij voor het eerst de financiële (on)gezondheid van

alle Vlaamse steden en gemeenten. In dit boek rekent Reekmans af met de particratie en geeft hij een antwoord op de
traditionele politiek. De inwoners van Glabbeek kennen intussen de inzet, daadkracht, dossierkennis en dienstbaarheid
van onze burgemeester, maar zullen met dit boek nu nog
beter kunnen ontdekken waar hij inhoudelijk voor staat. Er zijn
bovendien weinig burgemeesters die een duidelijke beleidsvisie
in boekvorm kunnen gieten.

Met een speciale actie voor alle inwoners zal het boek
worden gelanceerd eind oktober. Hou uw brievenbus
de komende weken dus zeker en vast in de gaten!

Uitnodiging boekvoorstelling
Woensdag 26 oktober om 19u30 – GC De Roos

19u50: Voorwoord door Professor dr. Herman Matthijs
Lid van de Hoge Raad van Financiën en hoogleraar publieke
financiën, overheidsbegrotingen en bestuurswetenschappen
aan de VUB en U Gent

20u00: Korte inleiding door Jean-Marie Dedecker
Ere-senator en LDD-voorzitter

20u10: Boekvoorstelling Dorpstraat – Wetstraat door de auteur
20u45: Slotwoord door Karl Drabbe
Uitgeverij Doorbraak

20u50: Receptie en signeersessie door de auteur

Iedereen welkom, gratis inkom
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