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Onze realisaties
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Tabel 1 = Evolutie van de schulden van Glabbeek en vergelijking met gemeenten in de regio (cluster) en het Vlaams gemiddelde 
Tabel 2 = Werkingssubsidies van de hogere overheden (vergelijking onder Dorpspartijbeleid en de jaren ervoor onder het vorig  
    gemeentebestuur + met andere gemeenten in de regio (cluster), provincie en Vlaanderen. 

Bron: Officiële cijfers van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

Tabel 1

Tabel 2
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Beste inwoners, 

De voorbije 6 jaar waren wij als grootste partij met 8 van de 17 zetels in de gemeenteraad de motor van 
de bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a. In deze realisatiefolder geven onze mandatarissen een overzicht 
van al onze realisaties met ook heel wat duidelijke foto’s van voor en na de werken. Na 6 jaar met veel inzet 
bouwen aan Glabbeek zijn wij als ploeg enorm fier op de resultaten die we kunnen voorleggen.

Meerdere grote dossiers die meer dan 2 legislaturen geblokkeerd zaten, werden onder ons beleid door 
meer inzet en dossierkennis wel en op amper één legislatuur gerealiseerd. We voerden deze legislatuur 
tussen 2013 en 2018 een fors investeringsbeleid met een recordbedrag aan Europese, federale, Vlaamse 
en provinciale subsidies (zie links tabel 2). 

Uw burgemeester,

Peter Reekmans
Lijsttrekker Dorpspartij 

Peter

Glabbeek blijft na deze forse inhaalbeweging financieel uiterst gezond en heeft 
bovendien een schuld per inwoner die amper gestegen is en nog steeds de 
laagste is in de ruime regio. De officiële cijfers van het Vlaams Agentschap 
Binnenlands Bestuur (zie links tabel 1) bewijzen zwart op wit dat we een 
verstandig financieel investeringsbeleid hebben gevoerd. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat een autoriteit als professor dr. Herman Matthijs ons onlangs 
voor ons beleid een financieel rapport van 9/10 gaf. 
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We realiseerden wegenwerken in maar liefst 38 straten
Bij de start van ons beleid in 2013 was door jaren stilstand een forse inhaalbeweging op vlak van openbare werken 
meer dan noodzakelijk. Met het financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030 hebben we begin deze 
legislatuur een duidelijke langetermijnvisie ontwikkeld om over een periode van 18 jaar (3 legislaturen) onze volledige 
weginfrastructuur grondig te vernieuwen. De belangrijkste parameter bij de opmaak van dit plan was de toestand van 
de wegen, met voorrang aan voetpaden, fietspaden en straten in heel slechte staat. Maar vooral het programma en 
timing van de rioleringswerken via Aquafin/Riobra en het aantrekken van subsidies hebben de belangrijkste impact 
op de timing van de wegenwerken in dit meerjarenplan. Het is onze schepen Matthias Mertens die deze ambitieuze 
inhaalbeweging opstartte en wiens werk schepen Kris Vanwinkelen nu verderzet.

In totaal zijn er in Glabbeek 84 gemeentelijke wegen, waarvan 21 in Glabbeek-Zuurbemde, 28 in Bunsbeek, 22 in 
Attenrode-Wever en 13 in Kapellen. Voor eind 2018 zullen we op amper 6 jaar maar liefst 20 straten grondig en 9 
straten gedeeltelijk vernieuwd hebben. In maar liefst 9 straten realiseerden we al nieuwe voet-en fietspaden.
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We investeerden in duurzame wegen met nieuwe riolering, voetpaden en/of fietspaden. En we herstelden ook asfalt, 
betonvakken en voegvullingen waar nodig. Versleten voetpaden in de schoolomgevingen kregen absolute prioriteit. En 
we verfraaiden het publiek domein met heel wat nieuwe groenaanplantingen.

VOOR NA
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Deze legislatuur werden al heel wat problemen van 
jarenlange wateroverlast op meerdere locaties in onze 
gemeente bij hevige regenval opgelost. In onder andere 
Bunsbeekdorp en Attenrode-centrum losten we met 
structurele aanpassingswerken het waterprobleem vol-
ledig op. Ook door een intensiever onderhoud van de 
grachten en beken werd heel wat wateroverlast vermeden. 
We voerden in 2017 een nieuwe gemeentelijke subsidie 
in voor de plaatsing van een terugslagklep. Deze kleine 
ingreep kan namelijk voorkomen dat afvalwater bij hevige 
regenval vanuit de straatriolering in de privéwaterafvoer 
van een woning kan komen. Intussen werd er onder 
Dorpspartijbeleid een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan 
opgemaakt om bodemerosie, wateroverlast en modderlast 
op nog enkele watergevoelige locaties in de gemeente 
aan te pakken. Wij garanderen met dit bodemerosieplan 
dat we volgende legislatuur op korte termijn met deze 
investeringen wateroverlast tot een absoluut minimum 
kunnen herleiden. 

Omdat de ganse regio de voorbije jaren enkele keren te 
kampen had met echt noodweer werd er in 2014 een 
nieuwe gemeentelijke nooddienst onder rechtstreekse 
leiding van de burgemeester en de schepen van openbare 
werken opgericht. Deze waterdienst is bij wateroverlast 
onmiddellijk actief en bij problemen gaan werkmannen 
met pompen en zandzakjes ter plaatse. Zo’n nooddienst 
waarbij de inwoners de burgemeester en bevoegde 
schepen op hun mobiel nummer persoonlijk kunnen 
contacteren is eerder uniek, maar voor de Dorpspartij 
is dit een belangrijke en absoluut noodzakelijke service 
voor inwoners in nood wanneer de brandweer en andere 
hulpdiensten de oproepen niet kunnen bijhouden. 
 

We pakten het probleem van wateroverlast aan
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We investeerden doordacht in multifunctionele machines
De voorbije 6 jaar werd er op initiatief van schepen Matthias Mertens heel wat geïnvesteerd in nieuw materiaal voor 
de technische dienst. Begin deze legislatuur was het overduidelijk dat de gemeente onvoldoende materiaal had om 
ons dorp degelijk te kunnen onderhouden. En sinds het Europees verbod op het gebruik van pesticiden sinds 2015 
waren heel wat van deze nieuwe machines nog meer noodzakelijk voor de onkruidbestrijding op het openbaar domein. 
We kochten sinds 2013 onder andere  een nieuwe containervrachtwagen, een bestelwagen en een machine voor 
het herstel van voegvullingen. We investeerden in de aankoop van een bijkomende tractor die we met een nieuwe 
onkruidborstel, bekenfrees, sneeuwschuiver en zoutstrooier quasi alle seizoenen multifunctioneel en optimaal gebruiken. 
Met deze investering kunnen we sneller de kleinere wegen in de winter sneeuw- en ijzelvrij maken, de grachten 
beter onderhouden en onkruid grondig verwijderen langs de straatkanten. We kochten een nieuwe veegmachine met 
kolkenreiniger en een mobiele stoommachine voor onkruidbestrijding (samen met de gemeente Kortenaken). Voor de 
groendienst investeerden we ten slotte in een nieuwe grasmaaier en een kleppelmaaier voor een beter onderhoud van 
de trage wegen. 

Burgemeester Peter Reekmans en schepen Matthias Mertens bij de nieuwe containervrachtwagen
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We investeerden deze legislatuur in een nieuwe tractor met een onkruidborstel (1), sneeuwschuiver en zoutstrooier (2) 
en bekenfrees (3) die alle seizoenen multifunctioneel en optimaal kan gebruikt worden. 

1

3

2
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De nieuwe veegmachines (4) met kolkenreiniger (5) en de mobiele stoommachine voor onkruidbestrijding (6) waren 
absoluut noodzakelijke aankopen voor een proper dorp. 
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We bouwen aan een verkeersveiliger dorp

Glabbeek was op initiatief van ons gemeenteraadslid Simon Vandermeulen de eerste gemeente in Vlaams-Brabant die 
eind 2013 het charter Samen Actief voor Veilig Verkeer (SAVE) van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) 
ondertekende. Na een positieve evaluatie van ons actieplan werd onze inzet beloond met het SAVE-label. Dit label 
betekent niet dat het werk al klaar is, maar wel dat de gemeente de voorbije 6 jaar een bijzondere en actieve bijdrage 
leverde voor de verkeersveiligheid van kinderen. 



11

Deze legislatuur werden met het SAVE-actieplan voor het eerst 
heel wat maatregelen genomen voor meer verkeersveiligheid. 
Hiervoor werkten we nauw samen met het Vias Institute (het 
vroegere Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid). Veiligere 
schoolpoorten, de aanleg van een volledig nieuw functioneel 
fietsroutenetwerk en het verhogen van de pakkans staan 
centraal in het SAVE-actieplan. In deze legislatuur werd de 
schoolomgeving van de gemeenteschool aan de Dries in 
Glabbeek autoluwer en verkeersveiliger gemaakt. En ook 
de realisatie van veiligere schoolomgevingen in Kapellen en 
Bunsbeek gaan in 2019 van start.

Op initiatief van de Dorpspartij werd de gevaarlijke steenweg 
N29 deze legislatuur voor het eerst al heel wat veiliger gemaakt. 
Zo kwam er een inhaalverbod aan de kruispunten, werden 
er rode paaltjes geplaatst om het gevaarlijk inhalen langs 
rechts onmogelijk te maken en kreeg het wegdek een nieuwe 
tijdelijke asfaltering. Het ontwerp voor de volledige heraanleg 
van de N29 tussen Bunsbeek en Glabbeek is intussen volledig 
klaar en vóór eind dit jaar komt er trajectcontrole in de plaats 
van onbemande camera’s. En ook de verkeersregels werden 
met het aanpassen van de voorrangsregel heel wat duidelijker 
gemaakt. Al deze inspanningen hebben er voor gezorgd 
dat in de eerste helft van 2018 het aantal ongevallen meer 
dan halveerde ten opzichte van de ongevallencijfers van de 
voorbije jaren.

Er werd heel wat geïnvesteerd in de vernieuwing en het veiliger 
maken van meerdere bushaltes en verschillende haltes kregen 
een fietsenstalling. Naast openbaar vervoer investeerden we 
ook in andere vervoersmodi. Met nieuwe fietspaden in een 10-
tal straten zorgt het nieuw functioneel fietsroutenetwerk vóór 
2025 dat fietsen (met maar liefst 80% subsidies uit het Vlaams 
fietsfonds) in Glabbeek heel wat veiliger en aangenamer wordt. 
Glabbeek had pas als eerste kleine gemeente nog de primeur 
met het invoeren van autodelen. Wij vernieuwden heel wat bushokjes

Zo lagen de zebrapaden aan de scholen er bij in 2012

Zo liggen de zebrapaden aan de scholen er vandaag bij
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Permanent investeren in een mooie laatste rustplaats van 
onze dierbare overledenen is een vorm van respect en is 
voor de Dorpspartij al 6 jaar absoluut prioritair beleid. Deze 
legislatuur werd er al heel wat geïnvesteerd in de vernieu-
wing van onze kerkhoven. Er kwamen onder andere nieuwe 
strooiweides,groenaanplantingen en andere verfraaiingen 
op de kerkhoven. Het kerkhof van Bunsbeek werd grondig 
aangepast, de muur aan de voorzijde van het kerkhof van 
Wever (3) werd vernieuwd en het kerkhof in Attenrode (2) 
kreeg een nieuwe parking en wandelpaden. En op elke be-
graafplaats werd voor het eerst een waardige begraafplaats 
met vlinderbomen (1) ingericht voor kindjes die nog voor de 
bevalling het leven laten. Op initiatief van gemeenteraadslid 
Yvette Sterkendries werken we met gesubsidieerde groen-
jobs (sociale economie) voor het onderhoud en onkruidvrij 
houden (sinds het Europees verbod op gebruik van pestici-
den sinds 2015) van onze kerkhoven. 

We bouwen aan mooie kerkhoven
1

32
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Deze legislatuur moesten we een forse en noodzakelijke inhaal-
beweging doen op het vlak van investeringen in quasi alle ge-
meentelijke gebouwen. De meeste gebouwen waren al jaren niet 
brandveilig, slecht geïsoleerd of hadden een slechte toeganke- 
lijkheid. De gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang, de 
gemeentelijke sporthal, GC De Roos en het gemeentehuis kregen 
allemaal sinds 2013 een grondige en vooral duurzame renovatie.  

Momenteel is het OCMW de oude pastorij in Bunsbeek aan het 
renoveren voor noodopvang en verbouwen we de oude garages 
achter het gemeentehuis naar nieuwe lokalen voor Bunker Jeugd 
en watering het Velpedal. Na het gemeentehuis en de kinderopvang 
krijgt ook de  sporthal vóór eind dit jaar een betere toegankelijk-
heid met automatische schuifdeuren. Ook het gebouw van JH De 
Kloemp werd vernieuwd en KSA kreeg een nieuwe huisvesting in 
de oude school van Wever. Zowel het gebouw als het interieur van 
de buitenschoolse kinderopvang werd volledig gerenoveerd en er 
kwam een nieuwe bijbouw. Het gebouw werd volledig ingevoegd, 
er kwam een nieuw geïsoleerd dak, nieuwe vloeren, nieuw sanitair, 
een nieuwe keuken, nieuwe toegangsdeuren, toegangscontrole en 
zonwering. Na meer dan 20 jaar kwam er op initiatief van schep-
en van AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) Hans Hendrickx voor het 
eerst een masterplan voor het gemeentelijk domein “De Vaint” aan 
de Steenbergestraat. We bouwen er een nieuwe evenementenhal 
en we gingen van start met de renovatie en het asbestvrij maken 
van de loodsen. Eén derde van het domein werd voor maar liefst 
1,3 miljoen euro verkocht en hier gaat nog dit jaar de bouw van een 
nieuwe medische herstelcampus van start. Onder Dorpspartijbe-
leid zorgen we er tenminste wel voor dat een oud militair domein 
dat er al 20 jaar verloederd bijlag eindelijk een mooie toekomst 
krijgt en vooral zorgt voor een versterking van het aanbod van ge-
meenschapsfuncties in ons dorp. 

We bouwen aan een duurzaam patrimonium

Schepen Hans Hendrickx legt samen met de 
burgemeester de eerste steen van een nieuw gebouw



Heel wat gemeentelijke gebouwen werden toegankelijker gemaakt: de buitenschoolse kinderopvang kreeg een 
hellend vlak en nieuwe inkomdeur met toegangscontrole (foto rechts boven). 
 

Alle daken van de loodsen op het gemeentelijk domein worden volledig asbestvrij gemaakt en één van deze oude 
legerloodsen verbouwen we tot de nieuwe polyvalente evenementenhal Hangaar 44.

VOOR NA
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VOOR NA

De foto’s voor en na tonen duidelijk aan dat de pastorij van Bunsbeek en de versleten garages achter het gemeentehuis 
die al jaren leegstonden nood hadden aan een grondige renovatie.
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We realiseerden een nieuwe gemeenteschool
In 2003 werd de nieuwbouw voor de lagere school gebouwd, maar nadien kon er 10 jaar lang door een verkeerd gebruik 
van subsidies bij de bouw van de lagere school door het vorig gemeentebestuur, geen enkel initiatief meer genomen 
worden voor de verdere voltooiing van de volledige schoolsite. Doordat de nieuwbouw van de lagere school (fase 1) 
niet volgens de normen werd gebouwd, gingen er heel wat subsidies die bestemd waren voor de kleuterschool (fase 2) 
verloren. Hierdoor lag het dossier natuurlijk jaren stil, maar aangezien er in de oude kleuterlokalen heel wat asbest zat, 
moest het huidig gemeentebestuur deze legislatuur wel op zoek naar een oplossing. Tijdens de verkiezingscampagne in 
2012 was de Dorpspartij trouwens de enige partij die in haar verkiezingsprogramma beloofde een nieuwe kleuterschool 
te bouwen. Begin deze legislatuur trok burgemeester Peter Reekmans dit dossier onmiddellijk naar zich toe en hij zocht 
en vond met de juiste contacten in Brussel een oplossing om het scheefgetrokken subsidiedossier weer recht te trekken. 
Wat anderen gedurende 10 jaar niet lukten, speelde hij wel klaar op amper 2 jaar! Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
toenmalig Vlaams minister Freya Van den Bossche in 2014 naar Glabbeek kwam voor de eerste spadesteek.
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VOOR

NA
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We investeren in sterk gemeentelijk onderwijs 
Onder Dorpspartijbeleid werden er niet alleen nieuwe kleuterklassen gebouwd, maar kreeg de nieuwe gemeenteschool 
ook een turnzaal, een multifunctionele sportkooi met kunstgras in openlucht, nieuwe speelplaatsen, speeltuigen, een 
overdekte fietsparking, een personeelsparking, een kleuterrefter, een leerlingentuin en een overdekte speelplaats. Door 
bewust te kiezen voor een heel duurzaam schoolgebouw met onder andere  een lager E-peil dan verplicht was, LED-
verlichting en zonnepanelen op het dak, realiseren we vandaag een energiebesparing voor de ganse gemeenteschool 
van maar liefst 30.000 euro op jaarbasis. Alleen al met onze energiebesparing betalen we de gemeentelijke kost voor 
onze school op amper 30 jaar volledig terug. Naast energiezuinigheid zetten we als MOS-school ook hoog in op heel 
wat natuurprojecten op school.
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VOOR

NA

De speelplaatsen van de kleuter - en lagere school.
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VOOR NA

In de nieuwe kleuterschool kregen alle klassen twee verdiepingen, nieuw klasmeubilair en speelgoed (foto boven links). 
Maar ook de klassen van de lagere school kregen onder Dorpspartijbeleid allemaal nieuw klasmeubilair (foto boven 
rechts), iPads en digitale borden.  We maakten begin deze legislatuur ook onmiddellijk werk van veiliger schoolvervoer. 
De oude en compleet versleten schoolbus werd in 2013 onmiddellijk vervangen door een nieuwe grotere schoolbus 
met veiligheidsgordels. Onder Dorpspartijbeleid worden ook de twee vrije basisscholen van Kapellen en Bunsbeek 
ondersteunt en wordt er tussen de drie scholen voor het eerst samen gewerkt.
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We investeerden in kindvriendelijke deelgemeenten
De Dorpspartij investeerde de voorbije 6 jaar bewust in alle deelgemeenten, waardoor geen enkele deelgemeente een 
slaapgemeente wordt. Deze legislatuur werden de kernen van Glabbeek, Bunsbeek en Attenrode grondig vernieuwd 
met vooral veel aandacht voor onze (jonge) gezinnen en onze allerjongste inwonertjes. Met de oprichting begin deze 
legislatuur van een kindergemeenteraad slaagde jeugdschepen Hilde Holsbeeks erin om de jeugd inspraak te geven 
waardoor we vandaag meer dan ooit een enorm kindvriendelijk dorp werden. 

Het nieuwe dorpsplein in Bunsbeek kreeg heel wat speeltoestellen en ook het nieuwe dorpsplein in Attenrode kreeg 
een nieuw speeltuintje. De KSA kreeg een nieuw werkingslokaal in het voormalig wijkschooltje van Wever en Bunker 
Jeugd krijgt uitbreiding in een nieuwbouw achter het gemeentehuis. De oude speeltuin aan de sporthal maakte onlangs 
plaats voor een nieuwe inclusiespeeltuin met kunstgras waarbij we ook maximaal aandacht hebben voor mindervalide 
kinderen. En voor het einde van het jaar komt er een nieuw skatepark aan de evenementenhal.

De opening van het nieuw dorpsplein in de schoolstraat (Bunsbeek)
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Het oude sportplein en het gebouw van JH De Kloemp en de buitenschoolse kinderopvang in Bunsbeek lag er jarenlang 
volledig onderkomen bij. Onder Dorpspartijbeleid kwam er een mooi nieuw speelplein en werd het gebouw volledig aan 
de buiten –en binnenzijde duurzaam gerenoveerd. 

VOOR NA

NA
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VOOR

NA

Het centrum van Attenrode onderging 
een grondige vernieuwing. Er kwam 
een nieuw centraal dorpsplein, een 
nieuwe parking rond de kerk, een 
speeltuintje en het parochiecentrum 
werd verfraaid. 
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Het oude speeltuintje aan de gemeente-
lijke sporthal maakte recent plaats 
voor een nieuwe inclusiespeeltuin met 
kunstgras die ook toegankelijk is voor 
mindervalide kinderen. 

NA

VOOR
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De voorbije 6 jaar waren er meer dan ooit talrijke initiatieven van wonen, werken en ontspannen zonder afbreuk te doen 
aan het landelijk karakter van ons dorp. Met Katrien Ceuleers hebben we als voorzitter van de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening een absolute expert in huis. Betaalbaar wonen werd deze legislatuur prioritair beleid. We 
stimuleerden kleinere woonvormen zoals landelijke appartementsbouw, halfopen en gesloten bebouwingen. Deze 
legislatuur realiseerden we ook eindelijk de definitieve plannen voor de sociale woonwijken in Bunsbeek (Baekveld) en 
Glabbeek (de Melkroos), waarvan de bouw uiterlijk in 2019 van start gaat.  

Ook het dossier van het commercieel centrum langs de Grotestraat was sinds 2006 jarenlang niet realiseerbaar tot er 
onder Dorpspartijbeleid wel een oplossing kwam. Het dossier van het commercieel centrum omvat niet alleen de bouw 
van de nieuwe Spar-supermarkt (foto), maar ook de realisatie van een 7-tal nieuwe winkels/kantoren (op de locatie 
van de oude supermarkt) met een totaaloppervlakte van ruim 1600m2 en erboven een 15-tal appartementen. Deze 
legislatuur kwam er eindelijk een doorbraak in de uitbreiding van de KMO-zone in de Craenenbroekstraat. En onder 
Dorpspartijbeleid kreeg de fruitveiling ook na jaren uitbreidingsmogelijkheden. Met de opmaak van het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de zonevreemde recreatie zorgen we eindelijk voor rechtszekerheid voor heel 
wat verenigingen. 

Glabbeek is door de frisse wind van het huidig actief gemeentebeleid duidelijk meer dan ooit in trek als woon- en 
handelslocatie. Een huis dat te koop staat in Glabbeek is vandaag heel snel verkocht en ook heel wat nieuwe bedrijven 
kozen de voorbije periode voor Glabbeek.

We bouwen aan een modern landelijk dorp
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OCMW- en gemeenteraadslid Michel Willems was één van 
de drijvende krachten achter het zorgplan “Glabbeek Zorgt” 
dat bestaat uit 4 pijlers en een duidelijk antwoord heeft op de 
toenemende vergrijzing in ons dorp. Met ons zorgplan zorgen 
we dat senioren zo lang mogelijk kwalitatief in hun eigen 
woning kunnen blijven wonen en maximaal aan het dorpsleven 
kunnen participeren. Hiervoor zette we de voorbije jaren met 
onze eerste pijler van het zorgplan in op de uitbreiding van 
heel wat dienstverlening via het OCMW. We namen enkele 
nieuwe initiatieven om vereenzaming tegen te gaan, er kwam 
een valpreventiepremie en heel wat mantelzorgers kregen 
een hogere premie. 

De tweede pijler richt zich op dagopvang voor senioren 
(via het nieuw medisch zorgpark dat we naar Glabbeek 
hebben kunnen halen). De derde en vierde pijler omvatten 
het volledig aanbod van onze nieuwe woonzorgcampus die 
we deze legislatuur met de bouw van 28 serviceflats en 
een woonzorgcentrum met 90 kamers die meer dan 10 jaar 
vóór ons niet konden gerealiseerd worden, maar er onder 
Dorpspartijbeleid op amper drie jaar wel kwamen.

We bouwen aan een zorgend dorp

Het nieuwe woonzorgcentrum Den Boomgaard De nieuwe serviceflats
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We investeerden in onze sportinfractructuur
Op initiatief van sportschepen Hilde Holsbeeks werd er de voorbije 6 jaar fors geïnvesteerd in sportrecreatie. Er werden 
met Sport Vlaanderen 2 bewegwijzerde loopomlopen gerealiseerd en de oude fit-o-meter werd uitgebreid en volledig 
vernieuwd. De sportvloer, sanitair, kleedkamers en cafetaria van de gemeentelijke sporthal werden vernieuwd. 

Met de nieuwe polyvalente evenementenhal Hangaar 44, de turnzaal en de multifunctionele sportkooi met kunstgras in 
de gemeenteschool zorgen we voor heel wat meer trainingsmogelijkheden. Onze sportschepen zette de voorbije jaren 
hoog in op talrijke nieuwe sportinitiatieven voor zowel jongeren, volwassenen en senioren. Sinds 2015 kwam er ook 
een gratis recreatieve kaart met uitgestippelde routes voor sportbeleving voor wandelaars, joggers, fietsers en ruiters 
in onze prachtige natuur. 
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We investeerden deze legislatuur fors in onze sportinfrastruc-
tuur: er kwam een nieuwe multifunctionele sportkooi met 
kunstgras (1), de sportvloer van de gemeentelijke sporthal 
werd na 25 jaar vernieuwd (2), de fit-o-meter werd uitgebre-
id en volledig vernieuwd (4), we bouwden een nieuwe turn-
zaal voor de gemeenteschool (5) en onze sportschepen Hilde 
Holsbeeks helpt steeds actief mee (3) op de talrijke sporte-
venementen.  

1 2

5

3

4
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Glabbeek ondertekende het Europees burgemeesters-
convenant waarbij overheden zich verbinden om de CO2-
uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen. 
Onder Dorpspartijbeleid kwam er het gemeentelijk klimaat-
actieplan 2016-2020 met heel wat concrete maatregelen. 
Begin dit jaar kregen we nog felicitaties van de Vlaamse 
Energieminister omdat we in het koppeloton zitten van 
Vlaamse gemeenten die zich het meest inzetten voor 
groene energie. 

Onze gemeenteschool werd een MOS-school en milieu-
schepen Kris Vanwinkelen sloot enkele belangrijke charters 
af voor meer biodiversiteit en de bescherming van de bijen. 
Samen met Natuurpunt realiseerden we een natuureducatief 
pad met een vogelkijkplatform en insectenhotel in het 
Bunsbeeks natuurgebied de Paddepoel. We realiseerden 
samen met het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos een 
eerste geboortebos in Zuurbemde en zorgen dat er op korte 
termijn maar liefst 5 hectare nieuw bos in onze gemeente 
bijkomt. Er kwam een nieuw landbouwleerpad, we voeren 
strijd tegen minder zwerfvuil en zorgen dat het afval op 
school vermindert door alle kinderen een hervulbare 
drinkbus te geven. 

We ondertekenden ook in 2015 het charter van ge-
zonde gemeente en namen hierdoor heel wat initiatieven  
inzake gezondheidspreventie. Dankzij welzijnschepen 
Hilde Holsbeeks zijn we sinds 2016 ook een hartveilige ge-
meente. Er werd op enkele plaatsen in de gemeente een 
automatische externe defibrillator (AED) geplaatst die pub-
liek toegankelijk is. En zij was als schepen ook de grote 
bezieler van Glabbeek Fietst tegen Kanker waarvoor heel 
wat vrijwilligers in onze gemeente zich jaarlijks inzetten.

We werken aan een gezond dorp
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We maakten van Glabbeek opnieuw een bruisend dorp

Deze legislatuur ontstonden er op initiatief van schepenen Hilde Holsbeeks en Hans Hendrickx heel wat nieuwe 
organisaties zoals Glabbeek Sport, Glabbeek Wandelt, Glabbeek Proeft, Glabbeek Loopt, Glabbeek Cultureel, Glabbeek 
Herdenkt, Glabbeek Feest, Glabbeek Fit, Glabbeek Zomert, de bijen- en bloesemdag, het wielerdorp tijdens de doortocht 
van de Tour de France (2015), de nieuwjaarsdrink voor de inwoners sinds 2017 en het nieuwe (driejaarlijkse) sport- en 
cultuurgala. Doordat we al deze nieuwe gemeentelijke recreatie bewust laagdrempelig en betaalbaar hielden namen 
net heel veel inwoners aan al deze geslaagde activiteiten deel. 

Door zelf als gemeentebestuur te zorgen dat er steeds iets te beleven valt in ons dorp zorgden we ervoor dat we vandaag 
meer dan ooit een bruisend dorp zijn. Maar ook de talrijke verenigingen die onze gemeente rijk is zorgen steevast met 
heel wat activiteiten dat Glabbeek bruist. Ondanks dat deze legislatuur heel wat subsidies op het vlak van cultuur, jeugd 
en sport door de Vlaamse regering werden afgebouwd, kozen we er daarom bewust voor de gemeentelijke subsidies 
voor onze verenigingen echter niet te doen dalen. Meer zelfs, de gemeentelijke subsidies voor verenigingen liggen 
vandaag in Glabbeek ruim 20% hoger dan in quasi alle andere gemeenten in de ruime regio.

Dankzij het nieuwe maandelijkse infoblad, de vernieuwde website en doordat we sinds 2013 heel actief zijn op de 
sociale media zijn net zoveel mensen op de hoogte van het reilen en zeilen in Glabbeek. 

31



32

Op vlak van onze dorpsgeschiedenis hebben we deze legis-
latuur op initiatief van burgemeester Peter Reekmans die voor 
het eerst bevoegd was voor erfgoed heel wat initiatieven ge-
nomen. We organiseerden twee unieke tentoonstellingen over 
ons dorp tijdens de oorlogsjaren, realiseerden 3 gemeentelijke 
brochures over onze lokale geschiedenis, plaatsten op een 10-
tal historische locaties in de gemeente informatieborden en 
er kwam met www.vensteropglabbeek.be een gemeentelijke 
erfgoedwebsite.

Met Glabbeek Herdenkt brachten we niet alleen heel wat 
verhalen van ons dorp tijdens WOI en WOII in de kijker, 
we huldigden ook heel wat (vergeten) lokale helden. In 
2014 gingen we van start met de herdenking van 100 jaar 
Groote Oorlog. Er werd een Lindeboomwandeling WOI (2) 
uitgestippeld langs verschillende historische locaties in 
Bunsbeek die met een theaterwandeling werd geopend en 
er kwam een herdenkingskruis onder de Lindeboom (1) waar 
ooit een massagraf was dat mee werd ingehuldigd door een 
vertegenwoordiger van de koning.   

Ons dorp werd door de opgraving van de neergestorte Britse 
bommenwerper en de berging van alle slachtoffers (3) na 
72 jaar zelfs wereldnieuws. Dankzij grondig opzoekwerk 
konden we het gecrashte vliegtuig lokaliseren, opgraven en 
de voltallige bemanning bergen. We ontdekten ook wie de 
slachtoffers waren en van waar ze kwamen. De begrafenis 
(5), de inhuldiging van een monument voor het gemeentehuis 
en een tentoonstelling (4) ging zelfs door in aanwezigheid van 
maar liefst 38 familieleden van de slachtoffers. Dat we na 72 
jaar aan de families eindelijk antwoorden hebben kunnen geven 
op hun vele onbeantwoorde vragen, maakte van de zoektocht 
naar de Lancaster NN775 pas echt een diepmenselijk project.

We plaatsen ons lokaal erfgoed en cultuur hoog op de agenda 

1
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We hadden ook aandacht voor ons materieel lokaal erfgoed. 
We conserveerden heel wat oude gebouwen, zoals de 
kerken van Bunsbeek (interieur) en Attenrode (nieuw dak), 
de pastorijen van Bunsbeek en Kapellen, de kapel van de 
Heinkensberg in Wever (1) en de barokkapel in Attenrode 
(2) die dateert uit 1648. Het investeren in kerkelijke 
gebouwen heeft voor de Dorpspartij trouwens niets met 
geloof te maken, maar wel met het bewust conserveren 
van ons lokaal erfgoed. Schepen Kris Vanwinkelen en 
Jonas Vangroenendael zijn de trekkers van het conserveren 
van dit erfgoed.

Deze legislatuur gingen we voor het eerst in de ge-
schiedenis van ons dorp een jumelage aan met een 
buitenlandse gemeente. De jumelage met Bunesti (3) 
kwam tot stand uit dankbaarheid voor het lovenswaar-
dige werk dat het Roemeniëcomité van Glabbeek al ja-
ren levert. Tijdens de wederzijdse bezoeken werden er 
initiatieven opgestart rond onderwijs en thuiszorg. We 
maakten werk van cultuur voor iedereen met laagdrem-
pelige en vooral betaalbare producties. Met Glabbeek 
Cultureel organiseerden we ook een tijdreis (5) waarbij 
we verschillende inwoners door de eeuwen terug tot le-
ven brachten. Schepen Hans Hendrickx maakte van de 
Vlaamse feestdag opnieuw een feest waarbij Vlaamse 
schlagers, stoverij en frietjes niet mochten ontbreken 
(4).  En de voorbije 6 jaar hebben we ons meer dan ooit 
als fruitgemeente gepromoot in samenwerking met de 
fruitveiling (6).

2

1

De gerenoveerde kapel van Heinkensberg in Wever

Met dank aan de familie de l’escaille



35

3 4

5 6



Ook al werd er deze legislatuur enorm veel gerealiseerd, toch hebben we minimum nog één extra legislatuur nodig om 
te kunnen verder bouwen aan heel wat projecten die al opgestart werden en om enkele nieuwe belangrijke dossiers op 
te starten. De Dorpspartij heeft niet alleen de dossierkennis, maar ook al jaren een sterke ploeg van bekwame mensen 
met een groot hart voor ons dorp. Deze ploeg wil de komende jaren heel graag verder bouwen aan Glabbeek.

Bent U als inwoner tevreden over onze dienstbaarheid, inzet en realisaties?
Laat dan op 14 oktober 2018 uw krachtige stem horen en geef ons een sterk mandaat om te kunnen voetsjdoen!

www.dorpspartij.be


