
De meerjarenbegroting 2020-2025 werd aangepast door de Dorpspartij-
meerderheid en goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 juli. De gemeente 
verhoogt haar investeringen omdat ze ruim 4 miljoen extra subsidies kon 
binnenhalen. De subsidies komen van Europa, de federale- en Vlaamse 
overheid en de provincie. “Voor elk gemeentebestuur dat ambitieus is en 
zeker voor een kleine gemeente zijn subsidies enorm belangrijk”, zegt 
burgemeester Peter Reekmans. De gemeente krijgt nu 6 miljoen euro 
subsidies waardoor we ons dus meer investeringen kunnen veroorloven, 
dan we met ons Dorpsplan 2.0 voor de laatste verkiezingen beloofden, 
want daarin voorzagen we voorzichtig maar 2 miljoen euro subsidies. 
Aan de oorspronkelijk geplande eigen inbreng door de gemeente (goed 
voor 4 miljoen euro) verandert er dus niets. “We zetten met het geld 
de komende jaren fors in op 7 miljoen euro voor openbare werken, 
waarvan 3,8 miljoen euro besteed wordt aan verkeersveiligheid en 
waarmee we voet- en fietspaden zullen aanleggen en cameraschilden 
in al onze schoolomgevingen zullen realiseren. Voor de verbouwing van 
het gemeentehuis is een budget van 1,7 miljoen euro voorzien, voor de 
vernieuwing van de buitenomgeving aan het gemeentehuis 600.000 

euro en voor het nieuw speelbos, nieuwe speeltuinen en een sportveld 
in kunstgras trekken we 350.000 euro uit. En de gemeente investeert 
ruim 400.000  euro in nieuw materiaal voor de groendienst en de dienst 
openbare werken. “Ik ben fier dat we met onze Dorpspartijploeg opnieuw 
zoveel subsidies naar ons dorp kunnen halen. Vorige legislatuur haalden 
we ook al 6,9 miljoen euro aan subsidies naar Glabbeek. Door nu opnieuw 
een fors pakket aan subsidies naar Glabbeek te halen kunnen we deze 
legislatuur 40% meer investeren en tegelijk blijft de gemeente financieel 
gezond. De schuld per inwoner blijft de komende jaren rond de 770 euro 
schommelen, terwijl het Vlaams gemiddelde van alle gemeenten bijna het 
dubbele of 1371 euro bedraagt”, aldus de burgemeester. Bovendien zorgen 
we er ook voor dat de gemeentelijke spaarpot goed gevuld blijft. In 2013 
zijn we gestart met 2,5 miljoen euro in de gemeentekas, in 2019 met 2 
miljoen euro en in 2025 zullen we afsluiten met 2,3 miljoen. Bovendien gaan 
we geen enkel jaar in de rode cijfers en sinds 2013 laten wij geen enkele 
gemeentebelasting stijgen voor de inwoners. 
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Dorpspartijmeerderheid verhoogt investeringen van 6 naar 10 miljoen euro

Onze burgemeester slaagt er alweer in heel wat investeringssubsidies naar ons dorp te halen
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Het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek investeert fors in het toe-
gankelijker maken van haar gebouwen. Het AGB beheert de gemeente-
lijke evenementenhal Hangaar 44, de gemeentelijke sporthal, GC
De Roos, zaal de Mispel, het voormalig parochiecentrum van Kapellen
en het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat. 

AGB-bestuurder Cindy Huybrechts: “Zo werd er een nieuwe lift 
voor rolstoelgebruikers geplaatst in GC De Roos, de inkom van de 
evenementenhal Hangaar 44 werd heel toegankelijk gemaakt met 
een hellend vlak en net voor de zomer plaatsten we een automatische 
schuifdeur aan de ingang van de gemeentelijke sporthal. Op de laatste 
raad van bestuur van het AGB in juli keurde we ook een extra budget 
van 150.000 euro goed voor heel wat noodzakelijke investeringen in 
de sporthal en GC De Roos. Doordat beide zalen al enige ouderdom 
hebben moeten we hier dringend investeren in het vernieuwen van de 

elektriciteit, verlichting en verwarming zodat deze zalen veilig blijven.” 
AGB-ondervoorzitter Wim Uytterhoeven: “Doordat er jaren voor ons
Dorpspartijbeleid heel weinig in veiligheid en toegankelijkheid geïn-
vesteerd werd, is deze inhaalbeweging van het autonoom gemeente-
bedrijf niet goedkoop. Maar met alle investeringen die we al geruime 
tijd doen zorgen we dat al onze gebouwen tegen 2022 heel wat 
toegankelijker worden. Gelukkige richtten we in 2013 dit autonoom 
gemeentebedrijf op, waardoor we 21% BTW kunnen recupereren 
zoals een bedrijf. De gemeente kan namelijk geen BTW recupereren 
en een AGB wel, dit bracht ons vorige legislatuur zelfs ruim 300.000 
euro op. De oppositie heeft regelmatig kritiek op de investeringen van 
het AGB, maar wat onze oppositie van vandaag dikwijls vergeet, is 
dat zij wel het beleid van vroeger waren dat jaren amper investeerde 
in veiligheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen.” 

AGB-bestuurders Wim Uytterhoeven en Cindy Huybrechts aan de nieuwe automatische toegangsdeur van de sporthal  

Het AGB Glabbeek maakt werk van veilige en toegankelijke publieke gebouwen 

Volgens Reekmans heeft de slagkracht van een gemeentebestuur niets
te maken met de grootte van een gemeente maar alles met inzet, daad-
kracht en dossierkennis. Het feit dat hij enkele jaren een zeer actief Vlaams 
Parlementslid was, werpt nu zijn vruchten af voor ons dorp. 

“Wij besturen de gemeente zoals een bedrijf en geven nooit meer uit dan 
we binnen krijgen en voorzien financiële buffers voor de toekomst zoals 
elk gezond bedrijf doet. Het binnenhalen van subsidies vergt dossierkennis 
en inzet maar het is lonend, zeker voor een kleinere gemeente als de 
onze. Het probleem van heel wat lokale politici vandaag is dat men veel 

te weinig bezig is om financiële middelen naar hun gemeente te halen, 
ik ben daar net wel enorm intens mee bezig. Ter vergelijking in de 
stad Tienen doet men deze legislatuur voor maar liefst 65 miljoen 
euro investeringen met amper 1,1 miljoen euro subsidies. Wij doen 
als klein dorp slechts één zesde van de investeringen van onze grote 
buurgemeente, maar wel met een zesvoud aan subsidies. Voor ons 
Dorpspartijbeleid werden er ook door de vorige gemeentebesturen 
amper subsidies naar ons dorp gehaald. Dat is ook de belangrijkste 
reden dat Glabbeek onder Dorpspartijbeleid sinds 2013 wel een 
ambitieus investeringsbeleid realiseert.” besluit de burgemeester.
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De Dorpspartijmeerderheid heeft recent alle zonevreemde sportter-
reinen in ons dorp geregulariseerd. Het gemeentelijk ruimtelijk uit-
voeringsplan (GRUP) zonevreemde recreatie werd op de gemeenteraad 
van juli goedgekeurd. Het gaat om de voetbalterreinen in Bunsbeek en 
Glabbeek, de ruiterclub in Attenrode-Wever en de hondenschool in 
Kapellen. 

Sportschepen Hans Hendrickx: “Jarenlang lagen deze sportterreinen 
zonnevreemd waardoor onze sportclubs heel wat beperkingen had-
den omdat hun zonevreemde infrastructuur namelijk geen enkele 
vergunning had. Maar met ons GRUP zorgden we er voor dat al deze 
terreinen nu een ruimtelijke inkleuring als recreatiegebied kregen. In dit 
GRUP is ook de uitbreiding van de sporthalparking langs de steenweg 
N29 voorzien. De bestaande parking zullen we uitbreiden voor ruim 80 
voertuigen, waarvan ook de voetbalclub gebruik zal kunnen maken. In 
de plannen voor de heraanleg van de gewestweg N29 bekwamen we 
eerder al van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat er 
ter hoogte van het voetbalterrein en de locatie van de nieuwe parking 
een veilige oversteekzone komt. Na  de heraanleg van de N29, die 
voorzien is voor 2022-2024, zal de gemeente deze nieuwe parking 
gaan aanleggen. Door dit te realiseren zorgen we binnenkort voor 
een veilige oplossing, waardoor er op korte termijn een einde komt 
aan de onveilige parkeerproblematiek langs de N29 ter hoogte van de 
voetbalclub en de sporthal. En op de gronden tussen het gemeentehuis 
en de sporthal die intussen eigendom zijn van de gemeente komt er 
een sportveld in kunstgras waar alle sport- en jeugdverenigingen 
gebruik van zullen kunnen maken.” 

Jeugdschepen Hilde Holsbeeks: “We blijven ook permanent inves-
teren in het vernieuwen en verfraaien van alle gemeentelijke jeugd-
accommodatie. Recent werd de speeltuin aan de gemeentelijke ev-
enementenhal Hangaar 44 grondig verfraaid, het speelplein aan de 
buitenschoolse kinderopvang kreeg een overdekte speelzone en er 
werd een nieuw grasveld aangelegd aan het gemeentelijk skatepark. 
En ook de komende periode blijven we investeren in heel wat nieuwe 
speelgelegenheid voor onze allerjongste inwonertjes. In deelgemeente 
Zuurbemde komt er een speelbos, het gemeentelijk skatepark langs 
de Steenbergestraat wordt uitgebreid en in deelgemeenten Kapellen 

en Wever komen er nieuwe speeltuinen. En bij de herinrichting van 
de buitenomgeving achter het gemeentehuis voorzien we naast 
het sportveld in kunstgras in een nieuwe speelzone in openlucht. 
In de gemeentelijk meerjarenbegroting 2020-2025 is voor al deze 
investeringen in sport- en jeugdaccommodatie een budget van 
350.000 euro voorzien.” 

Fien Goemans, voorzitter van de jeugdraad “Bij elke vernieuwing 
of de aanleg van nieuwe speelaccommodatie wordt steeds de 
gemeentelijke jeugdraad en de kindergemeenteraad intens bij de 
besluitvorming betrokken en geven we onze allerjongste inwonertjes 
haal wat inspraak, omdat zij beter dan wie ook de noden en wensen 
van hun leeftijdsgenoten kennen. De voorbije jaren maakte we onder 
Dorpspartijbeleid van Glabbeek meer dan ooit een kindvriendelijk 
dorp met het realiseren van een nieuwe inclusiespeeltuin aan de 
gemeentelijke sporthal, een nieuw gemeentelijk skatepark, een 
nieuwe speeltuin aan de buitenschoolse kinderopvang, een nieuwe 
speeltuin aan het dorpsplein in Attenrode, nieuwe speeltuinen en 
een sportkooi met kunstgras op het domein van de gemeenteschool. 
Ik ben als voorzitter van de gemeentelijke jeugdraad enorm fier dat 
er de komende vijf jaar opnieuw heel wat geïnvesteerd wordt in ons 
kindvriendelijk dorp.” 

Onder Dorpspartijbeleid investeren we in sport- en jeugdaccommodatie 

Sportschepen Hans Hendrickx aan de locatie langs de N29 ter hoogte van het voetbalterrein waar er een uitbreiding komt van de sporthalparking

 

Hilde en Fien aan de nieuwe overdekte speelzone van de BKO
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Dorpspartij-bestuurslid Yolande Van Nerom legde op 
donderdag 9 juli de eed af als nieuw raadslid in het bijzonder 
comité voor de sociale dienst (BCSD) van het OCMW. Zij volgt 
Natasja Ons (sp.a) op die vorige legislatuur schepen was en 
deze legislatuur raadslid in het BCSD, maar Natasja besliste 
recent om wegens professioneel tijdsgebrek te stoppen 
met actieve politiek. Yolande Van Nerom (70 j) is de moeder 
van burgemeester Peter Reekmans, maar is al sinds de 
oprichting van de Dorpspartij enorm actief binnen de partij. 
Dorpspartijvoorzitter Luc Lambrechts: “Yolande werd unaniem 
aangeduid voor dit mandaat, omdat de partij haar dit mandaat 
niet alleen uit appreciatie voor haar jarenlange inzet achter de 
schermen geeft, maar vooral omdat zij in ons dorp uitermate 
sociaal geëngageerd is.  Om namelijk een goed sociaal beleid 
te kunnen voeren op maat van de inwoners, is het uitermate 
belangrijk dat de raadsleden van onze meerderheidsfractie in 
het bijzonder comité van het OCMW het dorp en zijn inwoners 
goed kennen. Het was voor moeder en zoon een uniek en 
bijzonder moment doordat ze in de OCMW-raad haar eed 
als nieuw raadslid mocht afleggen in handen van haar zoon, 
de burgemeester. Als Dorpspartijmeerderheid willen we 
gewezen schepen en raadslid Natasja Ons bedanken voor 
haar inzet en enorme loyaliteit aan de bestuursmeerderheid 
de voorbije jaren. En tegelijk stomen we binnen onze partij 
ook de toekomstige generatie klaar. Als eerste opvolger voor 
het bijzonder comité van de sociale dienst werd zelfstandig 
thuisverpleegkundige Liesbeth Veuchelen (35 j) uit Attenrode-
Wever aangeduid, zij zal op termijn Yolande opvolgen. Onze 
21 Dorpspartijmandatarissen zijn een gezonde mix van alle 
leeftijden, waarbij we ook bewust de expertise van onze 
senioren aan boord houden, maar tegelijk ook heel wat 
jongeren alle toekomstkansen geven.”

Toekomstig raadslid Liesbeth Veuchelen

Een bijzonder moment, de eedaflegging van moeder Reekmans in handen van haar zoon

Proficiat Yolande en Liesbeth , bedankt Natasja!

Uittredend raadslid Natasja Ons


