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Buitenschoolse kinderopvang uitbreiden?

Sinds enige tijd worden meerdere kinderen van de gemeenteschool
in Glabbeek na schooltijd op verscheidene dagen eerst in een klein
lokaaltje van de school zelf opgevangen. Omdat er geen plaats
meer is in de buitenschoolse kinderopvang (BKO) te Bunsbeek
die slechts een erkenning heeft voor 50 kinderen. Pas later op de
dag als er plaats vrij komt, kunnen ze dan naar Bunsbeek, waar
ze dan tot 18u30 kunnen blijven. Ook al doet het personeel van
de BKO zijn best, en sturen ze één of twee personeelsleden naar
het klaslokaaltje in Glabbeek om op de kinderen te passen, de
situatie is niet ideaal. De kindjes zelf zitten natuurlijk liever in de
leukere lokalen van de buitenschoolse kinderopvang te Bunsbeek,
dan samengepakt te zitten in een klaslokaaltje waar ze niet of
nauwelijks kunnen spelen. Ouders klaagden dit reeds meermaals
aan bij de directie van de Glabbeekse gemeenteschool, die hen
doorverwijst naar het gemeentebestuur, dat op zijn beurt dan
weer stelt dat de opvangcapaciteit in Bunsbeek op zijn maximum
zit. Ondanks de terechte verbouwingskosten van 165.000 euro
voor de vernieuwing van het dak en de verwarming die er aan
BKO ’t Kloempke in Bunsbeek binnenkort zullen gebeuren, is elke

serieuze uitbreiding daar onmogelijk geworden. Gemeenteraadslid
Peter Reekmans heeft begrip voor de grieven van de ouders, en
zal op de gemeenteraad het schepencollege interpelleren of er
op korte termijn geen andere oplossingen zijn waar de kindjes
en hun ouders zich beter bij voelen dan de huidige situatie. Op
langere termijn moeten er wel fundamentelere keuzes gemaakt
worden, die waarschijnlijk deze legislatuur niet meer beslist
zullen worden. Wellicht wordt dat één van de thema’s tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen in 2012... En terecht, want
we hebben vandaag een erkenning voor de buitenschoolse
kinderopvang voor 50 kinderen, maar hebben vandaag effectief
nood aan een erkenning voor 70. Nu de lokalen van ’t Kloempke
in Bunsbeek bijna volledig gerenoveerd zijn en deze lokalen de
vraag niet meer aankunnen, moet je durven denken aan een
bijkomende locatie, best ook in een andere deelgemeente. Fase
2 van de nieuwbouw voor de gemeenteschool aan de Dries te
Glabbeek staat de komende jaren ook op de agenda, dit kan
een optie zijn. Maar ook andere locaties mogen niet uitgesloten
worden.

Nieuws uit de gemeenteraad ...
Wegenwerken
Sinds de nieuwe legislatuur startte op 1 januari 2007, gebeurden
er bijna geen grondige wegenwerken in Glabbeek. De budgetten
van 2007 tot en met 2010 die de bestuursmeerderheid voorzag,
waren zelfs onvoldoende om het gewoon onderhoud van de
wegen te doen, laat staan grondige vernieuwingen te doen...
Maar nu ineens in 2011, een jaar voor de verkiezingen van 2012,
wordt het budget voor het buitengewone onderhoud van wegen
en infrastructuur in de begroting opgetrokken naar een bedrag
van 2.576.000 euro. Na jaren eindelijk goed nieuws dus voor
de Kapellenstraat en de Baekveldstraat (Bunsbeek), maar alle
andere slechte straten zullen er helaas slecht blijven bijliggen.
Een zeer pover resultaat: na bijna 5 jaar besturen, zullen er dus
amper 2 straten grondig hersteld worden... Het probleem is
niet alleen dat er niéts gebeurde, maar als je wegen in slechte
staat jaren onaangeraakt laat, dan wordt de toestand altijd maar
erger. En de herstelprijs jaar na jaar veel duurder... De nu reeds
4 verloren jaren lijken enerzijds stilstand, maar anderzijds zal de
complete stilstand van deze bestuursmeerderheid op termijn de
belastingbetaler effectief een bom geld extra kosten.
Kwaliteit

Netheid

Wat wel eindelijk een verbetering is: de netheid en properheid in
onze gemeente. Men liet de veegmachine jaren kapot op stal staan,
en stuurde de nummerplaten zelfs terug naar de dienst DIV, ‘te duur
om te herstellen’ luidde het toen. Maar het aandringen van raadslid
Reekmans op de gemeenteraad, keer na keer, om de machine te
herstellen of een nieuwe aan te kopen, heeft er wel toe geleid
dat de veegmachine ineens na 3 jaar hersteld werd en miraculeus
terug rondrijdt in de gemeente. Jawel, met nieuwe nummerplaten!
Blijven op dezelfde nagel kloppen, elke gemeenteraad opnieuw als
het moet, het loont! Alleen nadien toegeven dat het de oppositie
is die de meerderheid vaak moet wakker schudden, dat is andere
koek…
Degelijk materiaal hoeft niet duur te zijn

Ook de onderhoudswerken die recent gebeurden, zoals bijv. het
nieuwe asfalt in de Schoolstraat te Bunsbeek laten te wensen
over. Niet zo verwonderlijk: de werken gebeurden niet in de
aangewezen weersomstandigheden... Als je amper enkele weken
later de Schoolstraat van dichtbij bekijkt, dan zie je al dat het
asfalt aan de zijkanten aan het afbrokkelen is. Gemeenteraadslid
Peter Reekmans kaartte dit op de gemeenteraad van december
aan bij een verbaasd schepencollege, dat het wel eens ging
bekijken en zou bespreken met de aannemer... Reekmans
eiste dan ook effectief dat deze werken in de oplevering zouden
afgekeurd worden, en het resultaat dient verbeterd te worden
alvorens de gemeente de werken aanvaardt. Afwachten of men
dit dossier nog kan rechttrekken!

De werklieden van de dienst openbare werken van de gemeente
Glabbeek leveren écht puik werk om de wegen bij bar winterweer
berijdbaar te maken en te houden. Maar spijtig genoeg hebben ze
daar niet steeds het noodzakelijke materiaal voor... Glabbeek heeft
vandaag één vrachtwagen met vooraan een sneeuwschuiver op,
deze kan echter niet makkelijk door elke straat en reed zelfs onlangs
op enkele plaatsen vast. Niet alleen met zout kan je de sneeuw
aanpakken, ook sneeuwruimers zijn hiervoor nuttig. De gemeente
heeft ook o.a. een tractor die de maaimachine moet verder trekken.
Maar die staat vandaag stil, omdat er geen sneeuwschuiver
voor beschikbaar is... De kostprijs voor zo’n simpele metalen
sneeuwruimer is echter verwaarloosbaar t.o.v. het rendement. Er
was namelijk een budget van 25.000 euro in 2010 om dergelijk
noodzakelijk materiaal aan te kopen, maar het gebeurde niet. Wat
wel gebeurde, waren totaal verkeerde aankopen, zoals bijv. de
uitgave van 5000 euro om de onkruidborstel die op de tractor stond
geschikt te maken voor een nieuw gemeentevoertuig, de verreiker.
Helaas: de onkruidborstel is in de praktijk niet bedienbaar op dit
toestel, omdat de bestuurder de onkruidborstel niet ziet tijdens het
rijden en dus niet kan hanteren... “Aankopen van materiaal doen
met meer gezond verstand, is heel eenvoudig. Niet zomaar zaken
bestellen zonder de mening te vragen van de dagelijkse gebruikers
ervan!” oordeelt gemeenteraadslid Peter Reekmans. Hij is wel
tevreden dat het schepencollege zijn vraag voor de aankoop van
een sneeuwschuiver zal bekijken de komende weken. Benieuwd
wat er wordt beslist...
Glabbeekse landbouwers betrekken
Niet alleen de aankoop van een extra sneeuwschuiver voor de
gemeentelijke tractor lost het probleem bij ernstig sneeuwweer op.
“Maar ook de Glabbeekse landbouwers die het geschikt materiaal
bezitten en tijdens de winter minder werk hebben, kunnen door het
gemeentebestuur betrokken worden om de sneeuw te lijf gaan”
stelt Peter Reekmans voor. De kostprijs hiervoor is een minimum
in vergelijking met de ellende die je de inwoners zou uitsparen!
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Zoals U leest, beste Glabbekenaar, is oppositie voeren voor
ons meer dan kritiek geven. Wij doen concrete voorstellen in
het belang van alle Glabbekenaren. Ook hier afwachten wat er
wordt beslist…
Verkeersveiligheid voor de allerjongsten
Het schepencollege heeft voor 2011 een budget van 15.000
euro voorzien voor de aankoop van nieuwe verkeerssignalisatie.
Terecht, want het merendeel van de huidige signalisatie is
vaak versleten of vernield door ongevallen. Maar LDD diende

ook een voorstel in om in alle wijken waar veel jonge spelende
kinderen wonen nieuwe verkeersborden te plaatsen die de
autobestuurders tijdig waarschuwen voor spelende kinderen.
Vandaag ontbreken die nog op meerdere plaatsen in de
gemeente, en dienen buurtbewoners zelf borden in elkaar
te knutselen waarop staat “opgelet spelende kinderen”. De
verkeersveiligheid van onze allerjongste inwoners garanderen
is een kerntaak van de gemeente, daarom is LDD blij dat het
extra budget er is om haar voorstel voor deze borden te kunnen
realiseren. Het geld is er, nu enkel nog de politieke wil. Ook hier
benieuwd afwachten wat er beslist zal worden...

Herent-Glabbeek: 1-0

“Het is om Herent de komende twee jaar democratisch bestuurbaar
te houden, dat we tot de coalitie toetreden”, zo stelde Vlaams
volksvertegenwoordiger Peter Reekmans na de bekendmaking van
de oplossing die de gemeente Herent na maanden uit de totale
bestuursimpasse haalde. De situatie in Herent zat volledig vast, het leek
de Wetstraat wel. Op vraag van het plaatselijke LDD-gemeenteraadslid
ging parlementslid Reekmans met de Herentse politici van goede wil rond
de tafel zitten. Er werd duidelijk en zonder omwegen gepraat. Reekmans
wilde als LDD niet zomaar depanneren, en postjes of ambten waren geen
pasmunt. De ervaren burgemeester Kuijpers kwam tegemoet aan de LDDwensen. Vooral i.v.m. sociale woningbouw, mobiliteit en wegenwerken en
in de noodzakelijke besparingen om de begroting in evenwicht te krijgen
werden concrete LDD-accenten gelegd. Een akkoord werd gesloten. Een
streep door de rekening van de boycotters en complotsmeders. Herent
was opnieuw bestuurbaar. Het algemeen belang staat opnieuw centraal.
Herents burgemeester Kuijpers, die zich al bij een aftreden had
neergelegd, verklaarde in de pers: “Ik heb het nooit eerder meegemaakt
dat een oppositiepartij zoals LDD zo overtuigd was van het belang van
een degelijk bestuur van de gemeente en na accenten te leggen in
het bestaand beleidsprogramma ze dat dermate enthousiast mee gaat
ondersteunen. Dergelijke samenwerkingen worden voor een stuk de
nieuwe politieke cultuur, het siert Vlaams Parlementslid Peter Reekmans
dat hij en zijn groep hun politieke verantwoordelijkheid durven opnemen
terwijl andere partijen kozen voor de chaos om electorale redenen in
2012”.
Ook in Glabbeek stak Reekmans reeds keer op keer de hand uit naar
het schepencollege. Maar enkele schaarse uitzonderingen niet te na
gesproken, waar men echt niet buiten kon, kijkt de huidige Glabbeekse
bestuurscoalitie helaas liever star de andere kant op. Of wordt zelfs
gebeten in de helpende hand... Laat ons hopen dat net als in Herent,
ook in Glabbeek -vroeg of laat- de geesten rijpen, en men het gezond
verstand heeft om sàmen te denken en te werken over en aan het welzijn
en de welvaart van de gànse bevolking!

Bewoners steenweg
zijn het beu
Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
liet onlangs weten dat de werkzaamheden op de
Diestsesteenweg -tussen de brandweerkazerne
in Tienen en Bunsbeek- langer zullen duren dan
aanvankelijk gepland. Geen verrassing voor wie de werf
van nabij zag evolueren, of beter, niét zag evolueren.
Normaal hadden de werken voor de kerstvakantie
klaar geweest moeten zijn, AWV verkondigt nu dat
het winterweer de aannemer vertraging heeft doen
opgelopen... Ronduit een leugen, de werf is gewoon
te laat opgestart, omdat AWV zélf klungelde met het
uitstippelen van een omleiding en elders werken liet
aanslepen. AWV geeft nu aan dat de werken half april
klaar zullen zijn. De bewoners van de steenweg zijn
boos. En niet alleen om de slechte planning waardoor
de werken nu maanden langer aanslepen. Maar het
volledige verloop van de werken zijn al heel de tijd
een opeenstappeling van ergernis. Natuurlijk moeten
werken gebeuren, en bij wegenwerken heb je steeds
wel hinder. Maar hier is het echt wel de hele tijd al
kommer en kwel, zo stelt buurtbewoonster en LDDbestuurslid Jacqueline Depré.
De klachten stapelen zich op: bewoners die geruime tijd
niet binnen geraken in hun garage, straatverlichting die
dagenlang niet werkt, gigantische plassen water voor
de deur waardoor niemand bijna nog kon parkeren,
enz. De aannemer en de controleurs van de werken
werden erop aangesproken, maar er gebeurde niets
om meer problemen te voorkomen. Laat staan om
oplossingen te zoeken om de mensen daadwerkelijk te
helpen. Uiteindelijk zijn werklieden van de gemeente
op vraag van de bewoners parkeerplaatsen komen
reinigen, zodat mensen tenminste terug aan hun
woning geraakten. Maar waar sommige bewoners
echt furieus van werden, is dat door het gebruik van
zwaar materieaal er schade werd aangericht aan
inritten, tuinen, boordstenen,… op privé-terrein.
De aannemer reageerde eerst niet, uiteindelijk gaf
hij het door aan zijn verzekering. Maar de aannemer
geeft de schuld aan een grondwerker, die weer aan
een onderaannemer, kortom mensen worden van het
kastje naar de muur gestuurd. Ongelukken kunnen er
bij werken steeds gebeuren, maar hier is er elke dag
wel iets anders aan de hand. Als je dit alles de voorbije
weken en maanden hebt meegemaakt, dan snap je
dat de kwaliteit van onze wegen er vandaag zo slecht
bijligt. Van het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) dat verantwoordelijk is voor deze werken, zou je
toch beroepsernst mogen verwachten, maar helaas...
zo stelt LDD’ster Jacqueline Depré.

De toekomst

Beste Glabbekenaren,

Met deze column neem ik afscheid als voorzitter van de LDD-afdeling Glabbeek als autonome lokale politieke partij. Wil dat zeggen dat we
LDD opdoeken? Neen, absoluut niet. We blijven regionaal, provinciaal en nationaal actief en Peter Reekmans blijft meer dan ooit actief als
LDD-volksvertegenwoordiger. Maar in Glabbeek gaat de voltallige LDD-afdeling op in de nieuwe Dorpslijst. Na de oproep in ons laatste krantje
van 2010, kregen we verschillende reacties van Glabbekenaren. Mensen die zelfs nooit eerder aan politiek deden, maar nu sterke interesse
hebben in de oproep voor meer Glabbeek en minder partijpolitiek in 2012. Om die reden zetelen wij vanaf nu al in de gemeenteraad als
neutrale dorpspartij, zonder enige politiek kleur. En zullen we in een volgende Glabbekenaar de nieuwe ploeg van deze dorpslijst voorstellen.
Ook al zijn we nu officieel gestart, onze deuren blijven openstaan voor elke Glabbekenaar of Glabbeekse partij die ook wil kiezen voor
meer Glabbeek en minder partijpolitiek. Onder leiding van Vlaams parlementslid Peter Reekmans, de enige Glabbekenaar die trouwens ooit
rechtstreeks verkozen raakte in een parlement, weet je als kiezer dat een stem in 2012 op de dorpslijst maximaal zal renderen. Met de
Dorpslijst in de Glabbeekse meerderheid, zal er tenminste een rechtstreekse lijn met Brussel zijn om nog meer de Glabbeekse dossiers op de
politieke agenda te kunnen brengen, in het belang van onze inwoners. Reekmans’ mandaat loopt sowieso nog 3,5 jaar (tot juni 2014), in de
politiek een eeuwigheid waarin veel kan gebeuren!
Opmerkelijk is dat de Glabbekenaren die recent al voor ons nieuw project van de Dorpslijst kozen, dat vooral om twee redenen doen. De
eerste reden: de mensen zijn de partijpolitiek na de zovele spelletjes in Brussel (kots)beu, maar blijven wel bekommerd om wat er gebeurt
in hun straat, in hun buurt en in hun dorp. En daar kan men zich in Glabbeek nu voor engageren met een neutrale open Dorpslijst, zonder
kleur te moeten bekennen en zich te outen voor een traditionele partij, wat het voor veel mensen blijkbaar veel makkelijker maakt. En de
tweede reden waarom er mensen tot de Dorpslijst toetreden, is “ere wie ere toekomt” ons Glabbeekse boegbeeld gemeenteraadslidvolksvertegenwoordiger Peter Reekmans zelf. Zowel vriend als vijand zijn het er over eens: hij is een politiek talent en is één van de weinigen
in de Glabbeekse gemeenteraad die écht de dossiers kent en er gekomen is door met vallen en opstaan er zelf hard voor te werken. Hij is niet
zoals de meesten in een zetel gedropt doordat ze deel uitmaken van een grote partij... Maar toch blijft de huidige meerderheid hem bij de
Glabbekenaren afschilderen als een lastpak, een ambetanterik,... Dat komt hen natuurlijk goed uit, want het is wel hij die vandaag als enige
zijn mond nog (durft) opendoen in het Glabbeekse gemeentehuis. Schieten op de man is dan de makkelijkste manier om de aandacht van zijn
terechte kritiek af te wenden. Maar oordeel zelf, beste Glabbekenaar. Bijv. in Herent, waar er lange tijd politieke spelletjes werden gespeeld,
is Reekmans gaan onderhandelen en heeft hij daar de meerderheid effectief uit de politieke impasse geholpen. Lees zelf in dit nummer wat
een grote politieke meneer als de Herentse burgemeester Willy Kuijpers over Peter Reekmans vertelt. Eigen lof stinkt, zeggen ze in Glabbeek.
En terecht, ik ben als uitredend Glabbeeks LDD-voorzitter dan ook tevreden dat ik dit niet alleen zelf over mijn politieke strijdmaker zeg,
maar een politiek monument van trouwens een andere politieke partij dit zegt. Wat iedereen de laatste tijd opvalt, is dat de fut eruit is bij het
huidige Glabbeekse schepencollege. Het is ook het einde van een politieke generatie in Glabbeek. Daarom komt dit project van de neutrale
open Glabbeekse Dorpslijst juist op tijd. Meer Glabbeek en minder partijpolitiek … ook u bent welkom!
Omer Swinnen
Voorzitter
LDD Glabbeek

NEEN tegen de windmolen!
Tot 1 februari loopt het openbaar onderzoek i.v.m. deze bouwaanvraag
voor één grote windturbine op het gemeentelijk domein aan de
Steenbergenstraat. Nooit eerder werd er zo’n grote windturbine van
2,3 MW geplaatst in een dorpscentrum in Vlaanderen. Glabbeek
is dus met deze bouwaanvraag een proefdorp geworden, dat
voor Ecopower de weg moet vrijmaken voor de bouw van grote
windmolens in dorpscentra. Nadat het schepencollege de voorbije 2
jaar stokdoof bleef voor de terechte bezwaren van gemeenteraadslid
en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans, die trouwens
lid is van de parlementscommissie Energie, diende hij op 10 januari
ll. persoonlijk formeel een bezwaarschrift in tegen de bouwaanvraag.
Niet zomaar een bezwaarschrift om als oppositie moeilijk of lastig
te doen. Het betreft een onderbouwd protest omdat de bouw van
zo één grote windmolen regelrecht indruist tegen de omzendbrief

van de Vlaamse regering EME/2006/01 - RO/2006/02 van 12 mei
2006 i.v.m. windenergie, die duidelijk stelt dat er dient gestreefd
te worden naar de gebundelde bouw van windmolens, en dat op
de meest ideale locatie qua enerzijds windvang en anderzijds
overlast. Dit type windmolen wordt tot op vandaag enkel geplaatst
in havens, industrieparken, langs autostrades, … maar niet in
dorpscentra. Reekmans interpelleerde eerder ook al Vlaams
minister van Ruimetelijke Ordening Muyters over dit onderwerp.
Hopelijk krijgen de Glabbeekse burgemeester en schepenen in
deze zaak snel een flinke dosis gezond verstand, en blazen ze de
bouw van deze windmolen af. Het is namelijk nooit te laat om een
mening te wijzigen. Reekmans stelt wel één ding zeer duidelijk: hij
blijft strijden tegen de komst van deze windmolen in Glabbeek, zo
nodig tot zelfs bij de Raad van State!

PeterReekmans.be
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid
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