
Het nieuwe schooljaar startte op 1 september met een record-
aantal leerlingen in onze gemeenteschool. De school van Glabbeek 
telde bij de fusie van de 3 onderwijsnetten in 2002 tot één nieuwe 
gemeenteschool ruim 160 kinderen in 4 kleuterklassen en 6 
klassen in de lagere school. Dit schooljaar telt de gemeentelijke 
kleuter- en basisschool maar liefst 300 kinderen in 6 kleuterklassen 
en 9 klassen in de lagere school. Burgemeester Peter Reekmans: 
“Toen ik 10 jaar geleden als burgemeester bevoegd werd voor 
gemeentelijk onderwijs was mijn absolute prioriteit een nieuwe 
moderne gemeenteschool te realiseren. Op amper één jaar tijd 
kreeg ik als Vlaams parlementslid met de steun van toenmalig 
Vlaams minister Freya Van den Bossche het subsidiedossier rond 
zodat we in 2014 al van start konden gaan met de bouw van de 
nieuwe kleuterschool, een eigen turnzaal en nieuwe speelplaatsen 
met een multifunctionele sportkooi in kunstgras. In 2016 was de 
nieuwbouw klaar en werd ook de volledige schoolsite vernieuwd. 
Ik ben enorm fier dat we met onze Dorpspartijmeerderheid deze 
prachtige nieuwe moderne gemeenteschool konden realiseren.”

Onderwijsschepen Hilde Holsbeeks: “En we investeerden de 
voorbije jaren ook fors in de vernieuwing van nieuw klasmeubilair 

en het digitaliseren van onze school. Na 10 jaar investeren 
is onze gemeenteschool vandaag een absoluut pareltje in de 
ruime regio. Dat we dit schooljaar maar liefst 300 kinderen 
mogen verwelkomen in onze school toont duidelijk aan dat 
onze investeringen renderen. Onze gemeenteschool is vandaag 
bovendien niet alleen aantrekkelijk door zijn moderne site 
en schoolgebouwen, maar vooral door ons uiterst bekwaam 
leerkrachtenteam. De schoolresultaten van de leerlingen die 
afstuderen aan onze gemeenteschool liggen ieder jaar ruim 
boven de resultaten van het Vlaams gemiddelde.”
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Fors investeren in gemeenteschool zorgt voor recordaantal leerlingen

Burgemeester Peter Reekmans en onderwijsschepen Hilde Holsbeeks
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Eerste steenlegging nieuw gemeentehuis op 20 juni 

Met cijfers zwart op wit: 
Onder Dorpspartijbeleid voeren we een financieel gezond gemeentebeleid

Met de integratie van het OCMW in de gemeentediensten sinds 1 
januari 2019 besliste de Dorpspartijmeerderheid om alle diensten 
in één nieuw gebouw op één locatie onder te brengen. Op maan-
dag 20 juni werd bij de start van de gevelmetselwerken de eerste 
steen officieel gelegd door de burgemeester en schepen van pa-
trimonium Tom Struys. De gevelmetselwerken en de vernieuwing 
van de daken zullen klaar zijn tegen oktober en daarna volgt de 
afwerking zodat het nieuw gemeentehuis tegen juni volgend jaar 
in gebruik genomen zal kunnen worden. Bevoegd schepen Tom 
Struys: “Het oude gemeentehuis bestond uit het hoofdgebouw 
(de vroegere Melkerij) en een gelijkvloerse bijbouw die in 1987 
werd aangebouwd. De voorbije maanden werd de oude aanbouw 

Op de gemeenteraad van 9 juni werd de gemeenterekening 2021 goed-
gekeurd.  Deze sloot af met een beschikbaar budgettair resultaat voor ge-
meente + OCMW + AGB van 6.162.462 euro (= de spaarpot van de ge-
meente) en een autofinancieringsmarge met een overschot van 1.864.039 
euro. Dorpspartij-voorzitter Luc Lambrechts: “Voor het negende jaar op rij 
zorgen we onder Dorpspartijbeleid al elk jaar voor positieve overschotten 
terwijl we toch wel een heel ambitieus investeringsbeleid voeren. Dit is en-
kel te wijten aan het feit dat wij de gemeente even doordacht besturen 
zoals een bedrijf en onze straffe burgemeester enorm veel subsidies van 
de hogere overheden naar ons dorp blijft halen. Vanaf dit jaar krijgen onze 
inwoners zelfs een belastingvermindering doordat wij het gemeentelijk af-
valcontainerpark quasi gratis maakten. Maar gelukkig hebben we de voor-
bije jaren financiële buffers opgebouwd, want de huidige crisis doen ook de 
energie- en personeelskosten voor de gemeente fors stijgen.”

waarin nog heel wat asbest zat afgebroken en vervangen door 
een nieuwbouw waarvan de metselwerken van de kelder en twee 
verdiepingen intussen klaar zijn. Ook de structurele aanpassingen 
in het hoofdgebouw zijn intussen klaar. En ook de oude gevelsteen 
van het hoofdgebouw wordt afgekapt en maakt plaats voor een 
nieuwe gevelsteen met extra isolatie. We kiezen met dit gemeen-
tehuis 2.0 dat ruim 500 m2 groter zal worden voor een grondige 
duurzame verbouwing waarbij alle diensten onder één dak ko-
men. We investeren hierbij fors in isolatie, de vernieuwing van de 
verwarming en ventilatie en we plaatsen zonnepanelen, airco en 
LED-verlichting zodat het gebouw zeer energiezuinig wordt.” 



Nieuwe voet- en fietspaden

Op 4 juli ging de aanleg van nieuwe voetpaden in het tweede deel 
van de Schoolstraat tussen de kruispunten met Boeslinter en de 
Vlaasstraat in deelgemeente Bunsbeek van start. In 2018 werd er 
al een deel van de voetpaden vernieuwd in de schoolomgeving 
tussen het kruispunt met de Tiensesteenweg en de Vlaasstraat. 
De werken werden gegund voor 166.750 euro en de werken wer-
den tijdens de zomervakantie ingepland zodat de voetpaden klaar 
waren bij het begin van het nieuwe schooljaar op 1 september. 
Ook de werken voor de heraanleg van de Craenenbroekstraat in 
het KMO-gedeelte tussen de Tiensesteenweg en de fruitveiling 
zijn volop in uitvoering. Hier komen nieuwe rioleringen, een nieuw 
wegdek en een gescheiden dubbel fietspad. Voor de overgang 
van het KMO-gedeelte naar het woonstraatgedeelte wordt er een 
verkeerspoort gemaakt ter hoogte van de fruitveiling. De werken 
werden gegund aan 1.104.683,42 euro, waarvoor we maar liefst 
676.635,75 euro Vlaamse subsidies naar ons dorp haalden. 

Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen: “Op de gemeen-
teraad van donderdag 9 juni werd ook het wegendossier voor de 
vernieuwing van het woongedeelte tussen de fruitveiling in de 
Craenenbroekstraat goedgekeurd. De kostprijs van deze werken 
werd geraamd op 141.670,00 euro en omvatten de vernieuwing 
van het wegdek, de boordstenen, de aanleg van een voetpad 
langs één zijde van de weg, fietssuggestiestroken en de verbre-
ding van het kruispunt met de Dries. Het kruispunt dat in 2011 
versmald werd door het vorig gemeentebestuur gaan we opnieuw 
terug verbreden. De versmalling van dit kruispunt met de Dries 
was een complete miskleun omdat hierdoor de auto’s over het 
voetpad moesten rijden omdat hier amper twee voertuigen elkaar 
konden passeren.” 

Investeringen tegen wateroverlast 

Samen met Aquafin gaan we eind dit jaar van start met de aan-
leg van nieuwe rioleringen en de vernieuwing van het wegdek in 
de Langstraat en de Doelaagstraat in deelgemeente Attenrode-

Wever. Tegelijk wordt ook een deel van het voetpad vernieuwd en 
nemen we maatregelen tegen wateroverlast. De totale kostprijs 
van deze werken is 4.348.022,32 euro waarvoor we alweer maar 
liefst 4.260,871,49 euro Vlaamse subsidies naar Glabbeek kon-
den halen. 

Schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen “Ook dit dossier 
werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 juni en intussen 
werd de aannemer aangesteld zodat de werken in uitvoering kun-
nen gaan tegen eind dit jaar. Aquafin financiert de nieuwe riole-
ring en het grootste deel van de vernieuwing van het wegdek van 
deze straten. Maar als gemeente maken we van deze gelegenheid 
gebruik om mee te investeren in nieuwe voetpaden en maatrege-
len tegen wateroverlast in de Doelaagstraat. Langs de wegkanten 
komen er speciale goten met gleuven en ondergrondse opvang-
bakken waardoor we water kunnen bufferen onder de straat bij 
zware regenval om wateroverlast tegen te gaan. Deze wegendos-
siers van de Schoolstraat, Craenenbroekstraat, Doelaagstraat en 
Langstraat hebben een totale kostprijs van 5.761.125,74 euro dat 
we met maar liefst 4.937.507,24 euro Vlaamse subsidies kunnen 
financieren.” 

Dorpspartijmeerderheid haalt alweer 5 miljoen euro Vlaamse subsidies naar ons 
dorp voor wegenwerken en verkeersveiligheid

we met maar liefst 4.937.507,24 euro Vlaamse subsidies kunnen 
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www.schrijnwerkerij-grootjans.be
info@schrijnwerkerij-grootjans.be Zorgeloos

    verzekerd

Linter  Glabbeek    Kortenaken

Trigo Verzekeringen BV - Linter - KBO 0467.410.633 - RPR Leuven, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV 

trigo@verz.kbc.be  Tel: + 32 11 78 06 73

trigoverzekeringen.be
BFXHB-00A

Verwarming

Sanitair

Plaatsing en onderhoud

Renovatie en nieuwbouw

Renovatie van badkamers

Peeters Guy bv

P eeters Guy bv
Doelaagstraat 23 - 3384 Attenrode

016/77 76 16
info@peetersguy.be

www.peetersguy.be
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ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019
vanaf 21u

Hangaar 44
Glabbeek

Inkom: 5 euro vvk
     7 euro kassa

GRATIS VERVOER

DJ WIM DE WINDT 

DJ JAN VERVLOET

DJ DB69
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Nieuw!

• Boekhouding   

• Fiscaliteit 

• Bedrijfsbegeleiding 

• Optimalisatie & bemiddeling

• Startersadvies

Hoofdkantoor
Minderbroedersstraat 6

3800 Sint-Truiden

Bijkantoor Brussel
Daillyplein 5/01

1030 Schaarbeek

Bijkantoor Leuven
Tiensesteenweg 116

3360 Korbeek-Lo

www.d-d.be

011/680780 • info@d-d.be

HOOFDSPONSORS

SPONSORS

Verzekeringskantoor
Janssens, Beelen & partners
Glabbeek

www.peetersguy.be

Jochen Scheys
Lubbeek – Glabbeek

Glabbeek

Glabbeek


