
 
 CD&V Glabbeek wenst u 
 en uw familie een warme kerst
 een een sprankelend 2018

Nieuwe cultuur- en 
erfgoedraad

Tijdens de gemeenteraad van 8 juni ll. kwam 
de uitbreiding van de cultuurraad en de 
statuten van de cultuur- en erfgoedraad ter 
stemming zonder een grondig overleg met 
het bestuur en de leden van de Algemene 
Vergadering van de Cultuurraad. Daarnaast 
was er helemaal geen voorafgaandelijk 
overleg met de werkgroep De Roos, het 
beheersorgaan van de Bib en de raad van 
bestuur en de algemene vergadering van het 
GMTA. Vandaar dat CD&V-Glabbeek, omwille 
van het ondemocratisch beleid, dit 
agendapunt niet goedkeurde. Om het 
nieuwe bestuur van deze cultuur- en 
erfgoedraad samen te stellen werd duidelijk 
aan vriendjespolitiek gedaan. Bepaalde 
personen werden gecontacteerd door  
burgemeester Reekmans! Spijtig kregen de 
ervaren personen, die zich meer dan twintig 
jaar ingezet hadden voor het bruisende 
culturele leven van Glabbeek, niet eens de 
vraag om hun sterke geëngageerde 
medewerking verder te zetten. CD&V-
Glabbeek betreurt deze manier van werken! 
Ondanks deze gemanipuleerde werkwijze, 
wil CD&V-Glabbeek de vroegere actieve 
leden bedanken voor hun onbaatzuchtige 
inzet en vooral voor hun vriendschap bij het 
realiseren van de vele sterke lokale culturele 
activiteiten.

Op de gemeenteraad van 11/10/2017 bracht het auditteam verslag uit van de organisatie audit 
van de Gemeente Glabbeek. Deze verplichte audit evalueert de Effectiviteit, de Efficiëntie, de 
Kwaliteit en de Integriteit van de Gemeentelijke organisatie.

Burgemeester Reekmans laat uitschijnen dat de audit positief was op een vijftal aanbevelingen 
na. Hoewel er gelukkig goede initiatieven zijn binnen de gemeentelijke administratie hebben 
wij bij het lezen van het auditverslag een minder fraai beeld gekregen van het huidig bestuur. 
De grootste verbeterpunten situeren zich op het 
vlak van: onvoldoende duidelijke 
doelstellingen, te weinig monitoring van het 
meerjarenplan, onvoldoende coördinatie 
tussen de verschillende diensten, onvoldoende 
afspraken over de samenwerking tussen de 
politiek en de administratie.
 
Op een audit van 10 pagina’s waar we meer dan 
40x de woorden Onvoldoende, Te weinig of 
Onduidelijk tegen komen, kan een 
bestuursmeerderheid moeilijk fier zijn. De 
integrale audit kan je terugvinden op onze 
website via de volgende link: http://
glabbeek.cdenv.be/nieuws/audit-glabbeek
Aanbevolen lectuur tijdens de lange 
winteravonden!

’T IS AL GEEN GOUD 
WAT BLINKT!

Je kan met al je vragen en opmerkingen steeds bij onze mandatarissen terecht:
 
Gemeenteraad
 
Greet Holsbeek - 0474/94.66.60   Georges Arnauts - 0494/18.43.84
Bergstraat 1a - 3380 Glabbeek   Ruekenbosstraat 5d - 3380 Bunsbeek
 
Herman Arnauts - 0498/52.87.04   Maria Saelmaekers - 0476/88.09.01
Hulsbos 2b - 3384 Attenrode-Wever   Walmersumstraat38 - 3380 Bunsbeek
 
Bernadette Coeckelberghs - 0499/29.44.18
Rode 24 - 3380 Glabbeek
 
OCMW-raad
 
Eric Gijsermans - 0479/57.88.58   Dirk Fremaut - 0495/17.31.16
Doelaagstraat 20 - 3384 Attenrode-Wever  Kromstraat 16 - 3380 Glabbeek
 
Bart Hendrickx - 0473/92.17.84
Meenselbeekstraat 23a - 3380 Bunsbeek

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Verslaggevers ter plaatse
www.glabbeek.cdenv.be
 
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cdenv.glabbeek

in GLABBEEK
Glabbeek.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Glabbeek - december 2017
,,

                  Dat het nieuwe jaar
        rijk mag zijn aan mooie dagen
             en veel liefde, voorspoed
                 en geluk mag dragen. 

                     Een nieuw jaar:
           bruisend en sprankelend,
             stralend en schitterend,
                  gezond en gelukkig,
                zorgeloos en prachtig.
 
          Het nieuwe jaar komt eraan, 
                   een fonkelend begin, 
                            in elke ster, 
           een sprankel liefde en geluk.

   cd&v glabbeek - nieuwjaarswens
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Bij de stemming, tijdens  de gemeenteraad, 
rond het punt 'voorrang van rechts' heeft de 
CD&V fractie zich onthouden met als 
motivatie dat we akkoord gaan om de 
voorrang af te schaffen waar het kan en zinvol 
is, maar wel te behouden waar het naar 
verkeersveiligheid toe beter is deze voorrang 
te bewaren.
Door het niet toepassen van de voorrang van 
rechts op de belangrijkste kruispunten in 
onze dorpskernen verdwijnt het 
verkeersremmende effect waardoor de 
snelheid en het gevaar van het verkeer zal 
toenemen. 
Door het volledig afschaffen van de voorrang

van rechts in onze gemeente neemt de 
onduidelijkheid toe, voor het doorgaand 
verkeer tov de omliggende gemeenten, waar 
andere regels gelden. Wij zijn van oordeel dat 
deze maatregelen het best afgestemd 
worden met al de omliggende gemeenten.

Ik ben opgegroeid in “onze” Glabbeekse 
gemeente en heb mijn jeugdjaren vooral 
doorgebracht binnen het lokale 
verenigingsleven, voetbalclub KVZ Glabbeek, 
en jeugdhuis “De Bunker”. Sinds 2003 woon 
ik in  Attenrode samen met mijn echtgenote 
Katherine Swerts en dochter Imke. 
Beroepshalve ben ik werkzaam als 
teamleader/supervisor bij Bebat-Sortbat, het 
inzamel-en sorteerbedrijf van alle gebruikte 
batterijen in België. In 2006 was ik een eerste 
maal kandidaat op de CD&V lijst. Na de mooie 
verkiezingsuitslag van onze partij, kwam ik in 
de gemeenteraad terecht. Tijdens mijn eerste 
legislatuur vertegenwoordigde ik onze 
gemeente in de raad van bestuur bij 
Interleuven en IGS Hofheide. Hierdoor heb ik, 

voor onze gemeente, bijgedragen tot de 
bouw van het mooie crematorium te 
Holsbeek. Na de verkiezingsuitslag van 2012 
werd ik OCMW-raadslid. Momenteel zetel ik in 
de OCMW-raad en het vast bureau. Daar 
verenigingen, volgens mij, het kloppende 
hart van een gemeente vormen, kunnen 
verschillende organisaties regelmatig op 
mijn vrijwillige medewerking rekenen bij hun 
evenementen. Naar mensen luisteren, ze 
helpen en met respect behandelen is voor mij 
zeer belangrijk, ook al is respect voor elkaar 
soms ver zoek in onze huidige (lokale) 
samenleving. Daarom wil ik me verder 
positief blijven inzetten om samen met U van 
onze gemeente een fijnere gemeente te 
maken, een gemeente met een toekomst.

Traditioneel houden we in december een 
actie tvv een goed doel. Dit jaar willen we een 
project van jongdementie steunen.

In onze provincie zijn er naar schatting 300 tot 
1000 personen die te maken hebben met 
jongdementie. Ook in onze gemeente zijn er 
spijtig genoeg een aantal gezinnen die 
hiermee te maken heeft.

Vaak zijn het ongekende situaties, men heeft 
er niet altijd zicht op dat mogelijk in uw buurt 
iemand jongdement is. Men spreekt over 
jongdementie wanneer de diagnose gesteld 
wordt voor de 65 ste verjaardag; er zijn zelfs 
situaties gekend van dertigers die reeds 
dementie vertonen.

Om deze mensen te ondersteunen werd er 
een werking opgestart onder de naam 
”Zorgcirkels Jongdementie”. Ze trachten 
mensen met jongdementie, hun familie en 
omgeving informatie, ondersteuning en 
begeleiding op maat te bieden. Informatie 
over hun werking is te vinden op 
www.zorgcirkelsjongdementie.be en onze 
website www.glabbeek.cdenv.be

Tijdens het weekend van 16 en 17 december 
2017 zullen we- net als vorige jaren- mooie 
kerstrozen verkopen aan € 5/stuk. Een ideaal 
moment om tijdens de kerstdagen een 
aangepast, sfeervol bloempje in huis te 
hebben en u steunt daarmee een goed doel.

Na de misvieringen tijdens dat weekend kun 
je aan de kerkpoort terecht voor aankoop van 
zo’n kerstroos (zaterdag in Attenrode 
omstreeks 17u30, zondag in Wever 
omstreeks 9u30 en in Kapellen omstreeks 
10u15). Ook in het PC van Bunsbeek kan men 
op zondag 17/12/2017 tussen 10u en 12u 
kerstrozen aankopen. Daarnaast kan men 
telefonisch bestellen bij een van onze 
mandatarissen (zie laatste blad) of een 
bestelling doorgeven via 
cdenvglabbeek@gmail.com.

Hartelijk dank voor uw warme steun.

EINDEJAARSACTIE CD&V
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MAG IK ME EVEN 
VOORSTELLEN
Eric Gijsermans

Standpunt CD&V rond voorrang van rechts

Woord van de voorzitter

Het jaareinde is in zicht, 2018 biedt zich aan. 
Wij zijn verheugd dat er in 2017 een aantal 
doelstellingen uit ons programma van 2012 
door de huidige meerderheid zijn 
gerealiseerd zoals de opstart van een RUP ter 
regularisatie van de zonevreemde recreatie- 
en sportterreinen en de opwaardering van  
jeugdlokalen. We willen constructief 
oppositie voeren en als het goed is zeggen we 
dat ook.  Jammer genoeg krijgen we hiertoe 
weinig kansen en wordt onze positieve 
inbreng zelden gewaardeerd. Zo wilden we 
een actieve , deskundige en gratis bijdrage 
leveren in het project rond valpreventie bij 
senioren. Onze medewerking en 
deskundigheid was echter niet gewenst. Wij 
betreuren ook het feit dat de meerderheid in 
de media de feiten vaak verkeerd weergeeft 
en de CD&V raadsleden in een slecht daglicht 
tracht te zetten. 2018 is op politiek vlak een 
belangrijk jaar met in oktober de 
gemeenteraadsverkiezingen, we  blijven 
positieve oppositie voeren en zorg dragen 
voor de toekomst van onze gemeente en 
haar inwoners. Het beleid van onze 
gemeente ligt in de handen van de kiezers. 
Ze moeten zich goed bezinnen of ze kiezen 
voor een populistisch beleid op korte termijn 
of voor een meer duurzaam en 
weloverwogen beleid waar wij voor staan. 
Een beleid voor “Minder IK voor meer WIJ”
In naam van CD&V Glabbeek wens ik jullie 
een Hartverwarmend einde jaar toe en een 
gezond 2018!
Bart Hendrickx
Voorzitter CD&V Glabbeek
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