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Pastorij Attenrode: drie blunders in één project!

Pastorie Attenrode, blunder I
Oorspronkelijk ging het schepencollege met Vlaanderen
Bouwt (Vlabo) een overeenkomst aan om in de dorpskern
van Attenrode een bouwproject te realiseren, waarbij de oude
pastorij afgebroken zou worden en plaats zou maken voor een
nieuw woning. Hiertegen rees vanuit meerdere hoeken protest.
Van buurtbewoners, de dorpspartij, de groene partij Samen,
tot zelfs meerderheidspartij sp.a. Volksvertegenwoordigergemeenteraadslid Peter Reekmans interpelleerde onmiddellijk
de bevoegde Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed over
de situatie, en vroeg hem een ad hoc dossier op te starten
om de met afbraak bedreigde pastorie te beschermen. De
pastorie, door middel van muurankers “1781” gedateerd, heeft
de stijlkenmerken en typologie van een laat 18de-eeuwse
pastorie. En de pastorie met tuin vormt een authentiek ensemble
dat door zijn ligging een prominente plaats inneemt in de
dorpskern, samen met de tegenovergelegen Sint-Andrieskerk.
De bevoegde minister van Erfgoed volgde de redenering van het
Glabbeeks Parlementslid Peter Reekmans en zou dadelijk een
beschermingsdossier opstarten als er afbraak zou komen.
Pastorie Attenrode, blunder II
Na de beslissing van de bevoegde minister van Erfgoed paste
de gemeente noodgedwongen de overeenkomst met Vlabo
aan en de pastorie zou behouden blijven. En recent na een

ontwerperswedstrijd leverde het college van Burgemeester en
Schepenen de vergunning af voor de verbouwing van de pastorie
en de bouw van 6 nieuwe woningen en staat de aannemer klaar.
De dorpspartij vroeg zich op de gemeenteraad van april af of
de juiste procedures wel gevolgd waren. Het antwoord van de
bevoegde schepen was toen allesbehalve duidelijk, waarop Peter
Reekmans voor alle zekerheid een parlementaire vraag stelde.
En terecht zo blijkt nu, want de bevoegde minister antwoordde
zopas dat er geen besprekingen geweest waren tussen de
gemeente Glabbeek en Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant!
Gelet op de ligging van de pastorie, in het gezichtsveld van het
monument ‘Orgel in de Sint-Andrieskerk’, diende het dossier wel
degelijk te beschikken over een advies van Onroerend Erfgoed
Vlaams Brabant. Dit is niet alleen een procedurefout, het was
sowieso beter gebeurd om het advies van Onroerend Erfgoed
te kennen over deze historische site, want één ding is nu wel
duidelijk: het huidig Glabbeekse schepencollege hecht geen enkel
belang aan de erfgoedwaarde, de eigenheid, de authenticiteit en
het karakter van ons dorp, besluit de dorpspartij. Het antwoord
van het schepencollege op de gemeenteraad van mei was zelfs
hilarisch te noemen: “wij hebben de wet anders geïnterpreteerd
dan de Vlaamse regering, wij maakten dus niet bewust een
procedurefout!” stelde de bevoegde schepen. Maar doordat de
bouwvergunning meer dan 60 dagen al was afgeleverd, komt
men met deze fout nog weg ook... Maak als burger of bedrijf
zulke stedenbouwkundige fouten maar eens!
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Pastorie Attenrode, blunder III
Tijdens de gemeenteraad van 9 juni 2011 ontdekte
gemeenteraadslid Peter Reekmans nóg een fout in dit
dossier! Onder agendapunt 10 wilde het schepencollege de
gemeenteraad laten beslissen over de definitieve vaststelling
van het contract met Vlabo i.v.m. het recht van opstal voor de
verbouwing van de voormalige pastorie tot koopwoning. Peter
Reekmans van de Glabbeekse dorpspartij vroeg de bevoegde
schepen of ze van het Bisdom en het ministerie van Justitie
al een desaffectatie had bekomen voor de pastorie. Verbazing
alom bij een overgroot deel van de gemeenteraad. En reacties
van “over wat gaat het hier”? Het is nochtans glashelder: een
desaffectatie is de omvorming van een gebouw (pastorie) met
kerkelijk karakter naar een burgerlijk karakter. Zolang dat niet
gebeurd is, kan men deze woning niet verkopen. Neen, moest
de bevoegde (?) schepen toegeven, we hebben dit nog niet
bekomen… Daarop vroeg raadslid Reekmans dat dit punt van
de agenda werd geschrapt, en pas terug op de agenda geplaatst
wordt als de desaffectatie in orde is.
De meerderheid volgde dan ook de Glabbeekse dorpspartij, die
het weer eens bij het rechte eind had... voor de derde keer in
dit dossier!

Eindelijk openbare werken na
bijna 5 jaar, maar hoe?
De dorpspartij heeft recent een expert wegenbouw in haar rangen
die zich de moeite getroost heeft om alle geplande wegendossiers
eens onder de loupe te nemen. Want meestal komt de lokale
politiek niet verder dan voor of tegen bepaalde werken te zijn.
Met de juiste expertise in huis kan ook een kleine oppositiepartij
de kwaliteit van wegenwerken controleren. En wat valt op, het
schepencollege voorziet binnenkort ook wegeniswerken in de
Stationsstraat vanaf de Bibliotheek tot bijna aan het gemeentehuis.
En wat omvatten die geplande werken: de huidige betonplaten
worden stukgeslagen, er wordt een net over gelegd en nadien
met asfalt overlaagd. Alles mooi in asfalt verklaarde de bevoegde
schepen daarover. Wat zegt de expert van de dorpspartij: een
zeer zware vergissing want herinner U de wegenwerken aan
de Tiensesteenweg thv Bunsbeek, daar herstelde men 4 jaar
geleden de weg op dezelfde manier, de betonplaten werden er
ook kapot geslagen en diende als ondergrond voor een nieuwe
asfaltlaag en nog geen twee jaar later kon men de putten niet
meer tellen, waarop men pas een volledig nieuwe betonnen
wegdek diende aan te leggen. De reden dat deze werken meestal
verkeerd lopen is omdat we met een ondergrond van kleigrond
zitten waardoor deze problemen ontstaan. De beslissing van het
schepencollege om de Stationsstraat zo te renoveren is er eentje
die op het zicht een mooie beslissing lijkt maar die binnen enkele
jaren de gemeente dubbel zal kosten. De stationsstraat is een
weg in beton, het beste materiaal waaruit een weg kan bestaan,
men had beter beslist de kapotte betonplaten te vervangen dan
was men terug voor meer dan 50 jaar gerust. Zoals U ziet wil
de dorpspartij verder gaan dan de anderen … geen kritiek om
de kritiek maar ook zeggen waarom een beslissing soms beter,
anders kan of moet.

Bezoek ons ook online:

www.dorpspartij.be

(Veel te) dure verfraaiing getuigt
De gemeenteraad van 9 juni 2011
keurde een dossier voor verfraaiing
van de buitenomgeving aan het
OCMW-gebouw en de voorzijde
van het gemeentelijk domein
(voormalig militair domein)
aan
de
Steenbergenstraat
goed. Op zich is verfraaiing
van ons dorp een zeer goede
zaak, stelt gemeenteraadslid
Peter Reekmans (Glabbeekse
dorpspartij). Maar we krijgen als
gemeente amper onze wegen
Steven Vanhellemont
hersteld en bijna nergens in
de gemeente hebben we mooie groenvoorziening langs onze
wegen... En ineens vraagt het schepencollege subsidies aan
Europa (via de provincie Vlaams-Brabant) van 120.000 euro
om de buitenomgeving van het OCMW-gebouw en de dienst
openbare werken op het gemeentelijk domein te met een totaal
kostenplaatje van 330.394,31 euro te verfraaiien. Steven
Vanhellemont, bestuurslid van de dorpspartij: “Het feit dat men
de toegangswegen naar het OCMW-gebouw en de dienst openbare
werken wil aanpakken, duidt erop dat die wegen regelmatig
gebruikt worden, anders behoeft dit toch geen prioriteit. Daarom

van gebrek aan visie
is het niet logisch dat er op die locatie aan jeugdwerking gedaan
wordt, tenzij het OCMW en de dienst openbare werken toch niet
zoveel verkeer hebben, maar dan heeft die wegenis ook geen
nood aan (zo dure) verfraaiing... Logisch, toch?” Volgens de
bevoegde schepen moet de gemeente ‘slechts’ 210.394,31 euro
opleggen om het bewuste domein aan de voorzijde te voorzien
van een nieuwe parking, nieuwe ingang, groenvoorzieningen en
speeltuigen. De juiste keuze, zegt de meerderheid, want ook de
Grabbelpas gaat hier door. Als je dan het plan (zie boven) eens
grondig bekijkt, dan zie je inderdaad dat er een nieuwe parking
voor het OCMW komt, een nieuwe inrit voor de dienst openbare
werken en groenvoorzieningen met speeltuigen voor kinderen tot
7 jaar. Maar er is ook een groot rond punt voorzien op het domein
naast het OCMW-gebouw. De dorpspartij vroeg tijdens de zitting
aan de schepen waarom een rond punt... “Ah, de ontwerper heeft
dat getekend en dat is toch mooi” was de reactie. Begrijpe wie
kan, een nieuwe parkinginrit en groenvoorzieningen zouden daar
al mooi kunnen voor pakweg een 40.000 euro, maar nu opteert
men voor een rond punt voor enkele wagens per dag op het domein
zelf (dus niet op de openbare weg) en geeft men 330.394,31 euro
uit. De bewoners van Bunsbeek zullen mogelijk denken aan dat
andere project van jaren geleden, toen bouwde men in Bunsbeek
in de Schoolstraat een sportveld met een peperdure sportvloer
(die na enkele jaren al begon te barsten) en met peperdure

buitenverlichting (waarmee een voetbalplein uit eerste klasse
verlicht wordt)... Dit gebeurde ook rap rap op en verkeerde locatie,
en het werd nadien amper gebruikt. Nu gaat men dus ook een
soort parkje en zelfs picknickruimte met rond punt en al aanleggen
voor de verroeste legerhangars, alsof veel Glabbekenaren hier
gaan vertoeven! Want de subsidies van 120.000 euro hadden ook
voor andere dorpsverfraaiingsprojecten kunnen gebruikt worden,
maar dat deed men niet. En ook volgens Steven Vanhellemont,
die vroeger monitor was van de Grabbelpas, kan men beter die
jeugdactiviteiten laten doorgaan op de site van de gemeentelijke
basisschool i.p.v. tussen de oude legerhangars en het verkeer
van het containerpark dat er gelegen is. De dorpspartij vroeg ook
of de meerderheid al een verfraaiingsplan fase 2 had m.b.t. de
achterliggende legerhangars om die op termijn aan te pakken.
Helaas, daar was nog niet over nagedacht... “Wij zouden dit geld
voor de bouw van het tweede nieuwe schoolgebouw en -omgeving
aan de Dries willen gebruiken, omdat de oude klaslokalen tot op de
draad versleten zijn en fase 2 van de nieuwe schoolgebouwen zich
opdringt. Dan kan perfect de Grabbelpas doorgaan op de veiligere
terreinen van de gemeenteschool. Spijtig genoeg heeft de huidige
meerderheid geen oren naar ons alternatief. Glabbeek heeft
trouwens echt nood aan een toekomst-visieplan voor de gemeente,
en niet langer steeds zaken ad hoc beslissen zonder totaalplan of
toekomstvisie” sluit Steven Vanhellemont af.

Betaalbare evenementenhal?
nodigt U uit op:
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011
Van10u30 tot 14u in GC De Roos Glabbeek

Brunchen
met Volksvertegenwoordiger
Peter REEKMANS
en de ganse ploeg van de dorpspartij

voorverkoop telefonisch 016/827414
of via secretariaat@peterreekmans.be
Volwassenen 15 euro pp.
Kinderen 10 euro pp.

De dorpspartij zoekt nog:
gedreven/bekwame
m of v
met een

voor Glabbeek

om onze ploeg te komen versterken!
----------------------------------------------------------------

Contacteer ons via:
www.dorpspartij.be

De gemeentelijke evenementenhal op het voormalige militair domein
wordt vandaag amper gebruikt voor activiteiten door verengingen.
De verhuurprijs die de gemeente vraagt, speelt hier een serieuze
rol in, zo stelt Bunsbekenaar Marc Struys, bestuurslid van de
dorpspartij. De huurprijs voor Glabbeekse verenigingen is 619,73
euro per dag en voor verenigingen buiten Glabbeek zelfs 1.239,46
euro per dag. Ook dient er een waarborg van 619,73 euro gegeven
te worden. Als hobbyorganisator van rommelmarkten weet Marc
Struys waarover hij spreekt. Hij organiseerde met zijn vereniging
al eerder succesvolle rommelmarkten aan de Glabbeekse
Glazuur. “Graag zou ik de rommelmarkten op periodieke basis
willen organiseren in een overdekte evenementenhal zoals die
van de gemeente op het voormalig militair domein. Alleen is
dit voor ons als kleine Glabbeekse organiserende vereniging
financieel onmogelijk. Ook al wordt deze loods enkel bestemd
voor evenementen vandaag amper gebruikt, toch blijft het
verhuurreglement al jaren ongewijzigd. De dorpspartij is daarom
voorstander om deze huurprijzen drastisch te verlagen, zodat er
meer gebruik van gemaakt wordt. Uiteindelijk is de gemeente
winnaar, want nu verdient ze er niets aan. Bij lagere prijzen en
meer gebruik brengt het de gemeente tenminste iets op. En buiten
het financieel plaatje zullen er meer activiteiten zoals o.a. een
rommelmarkt kunnen doorgaan, ook dit komt de bevolking ten
goede.
Een volgende editie van de Glabbeekse rommelmarkt gaat daarom
opnieuw door in openlucht, op zaterdag 23 juli van 8u tot 18u op een
weide in de Schoolstraat te Bunsbeek (schuin tegenover jeugdhuis
De Kloemp). Glabbekenaren die interesse hebben om eventueel
zelf een zeer betaalbare stand te nemen op deze rommelmarkt,
kunnen contact opnemen via e-mail: vzw.vriendenkring.
hetzoldertje@telenet.be of telefonisch 0486/066147 (Marc)

3de Grote Rommelmarkt
Zaterdag 23 juli (8u-18u)
Schoolstraat - Bunsbeek

PeterReekmans.be
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Glabbeek
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