
Het jaareinde is in zicht, de dagen worden korter en 
killer, het haardvuur maakt ze gezelliger.
2014 was voor onze gemeente een jaar met ups-
and-downs zoals elk jaar. Voor velen blijft de “wa-
terellende in volle zomer” in het geheugen gegrift. 
We hopen dat dit ons in de toekomst, met de ver-
schillende werken voor de gescheiden riolering in 
het vooruitzicht, bespaard blijft. De werken bren-
gen steeds wat problemen met zich mee, maar we 
hopen dat de communicatie in de toekomst verbe-
tert zodat de problemen tot het minimum beperkt 
blijven. We hebben in 2014 ook mooie en leuke 
activiteiten in onze gemeente gekend. 
De herdenking van de eerste wereldoorlog, met 
dank aan en waardering voor de vele vrijwilligers! 
De verschillende prachtige activiteiten georgani-

seerd door onze eigen Glabbeekse verenigingen. 
Het verenigingsleven bloeit en is het resultaat van 
onbaatzuchtige inzet en vriendschap van de vele 
leden. Een mooi resultaat van onze kandidaat Her-
man Arnauts bij de verkiezingen van het Vlaamse 
parlement in mei laatstleden. De Glabbeekse kie-
zers hebben het geloof  in onze partij, de partij van 
het middenveld, en in het Christen democratisch 
gedachtengoed nog niet verloren!
In naam van CD&V-Glabbeek wens ik jullie een 
hartverwarmend einde jaar toe en een gezond en 
gelukkig 2015!
“Samen pakken we de toekomst vast”

Bart Hendrickx
Voorzitter CD&V Glabbeek

glabbeek.cdenv.be
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Ook dit jaar zullen we tijdens de eindejaarsperiode een actie doen voor 
vzw ’t Alternatief.

Lees meer hierover op pagina 4.
“U was weer geweldig” 
Onze 2e editie van ‘De smaak 
van Glabbeek’ was zeer ge-

slaagd! Bedankt aan allen die 
aanwezig waren!
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Ook dit jaar steunt CD&V Glabbeek
een goed doel uit eigen dorp

Vorig jaar maakten we kennis met Ingrid en Stefan. Een koppel dat 
hun woning heeft verbouwd in functie van hun twee kinderen met 
een mentale beperking, Katrien en Dries. Met hun vzw ’t Alternatief 
willen ze trouwens ook andere ouders uit de nood helpen. In hun 
huis kunnen nog vier andere jongeren met autisme of een mentale 
beperking op opvang rekenen.

Katrien is 19 jaar en heeft het syn-
droom van down en autisme. Ze is 
mentaal beperkt en kan niet praten. 
Het is een rustig meisje met zeer veel 
nood aan een vaste structuur, zowel wat 
betreft omgeving als tijdsindeling en de 
personen rondom haar.

Dries is de 2 jaar jongere broer van 
Katrien. Hij heeft een ernstige mentale 
achterstand en autisme. Zijn karak-
ter kunnen we best omschrijven als 
onrustig. Hij raakt soms gefrustreerd 
omdat hij zich moeilijk verstaanbaar 
kan maken. Dries heeft vooral nood 
aan structuur, consequent handelen en 
duidelijkheid.

Katrien en Dries volgden onderwijs 
in het type 2, maar kunnen daar niet 
meer terecht. Het was zeer moeilijk om 
opvang te vinden voor hen en daarom 
hebben Ingrid en Stefan zelf  stappen 
ondernomen. Ze kochten een grotere 
woning in Kapellen en hebben daar 
verbouwingen doorgevoerd in functie 
van de kinderen. Er is een knutsel-, 
muziek- en snoezelkamer ingericht en 
ook buiten is er van alles te beleven op 
maat van de kinderen. 

Behalve opvang van Dries en Katrien 
biedt ‘t Alternatief  leuke, aangepaste 
dagbesteding voor jongeren met een 
mentale beperking en autisme in een 
huiselijke kleinschalige omgeving. 
Stefan en Ingrid krijgen voor de thuis-
begeleiding subsidies van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH). Met dat budget 
kunnen assistenten worden ingescha-

keld in de begeleiding.

Vorig jaar werd het geld dat CD&V-
Glabbeek inzamelde gebruikt om een 
‘vogelnest’ ( een grote schommel) aan 
te kopen. Deze schommel heeft een 

rustgevend effect. Met de opbrengsten 
van dit jaar kunnen Ingrid en Stefan 
materiaal aankopen dat gebruikt wordt 
tijdens de verschillende dagactiviteiten 
van Dries en Katrien.
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Verschil tussen woord en daad!
Op 9 oktober werd tijdens de Glabbeekse gemeenteraad het 
Charter voor Biodiversiteit 2020 door de sp.a – Dorpspartij meer-
derheid goedgekeurd. De CD&V-fractie heeft zich hierbij onthou-
den omdat ze er een aantal bedenkingen bij heeft!

Laten we duidelijk stellen: ook de CD&V 
fractie vindt een biodiversiteitscharter 
belangrijk. Het is trouwens onder impuls 
van CD&V schepen Maria Saelmaekers, 
tijdens de vorige legislatuur, dat er in 
2009 reeds een Charter voor biodiversi-
teit goedgekeurd werd. 

We hebben het geluk om in een mooi, 
gevarieerd en rijk landschap te kunnen 
leven in Glabbeek en dit moet zeker 
gevrijwaard worden voor de volgende 
generaties. 
Het charter dat op 9 oktober onderte-
kend werd, gaat echter veel verder dan 
de Europese richtlijnen en de wettelijke 
bepalingen die het Natuurdecreet vragen. 
De bestuursmeerderheid heeft uiteraard 
de vrijheid om dat te doen, maar we vra-
gen ons af  of  er hiervoor een voldoende 
groot draagvlak is in onze gemeente. Er 
zijn diverse adviesraden samengesteld in 
onze gemeente om met alle betrokken 
partijen en de nodige deskundigheid, 
beleidsvoorbereidend werk te doen. 

Hoewel de burgemeester beweert dat 
de werking van de adviesraden be-
langrijk is, is dit charter inhoudelijk 
niet besproken geweest op de Milieu 
Adviesraad of  met de Landbouwraad 
voordat het goedgekeurd werd! Dit 

getuigt volgens ons van weinig politiek 
fatsoen! Volgens de betrokken schepen 
gebeurde dit omwille van tijdsgebrek. 
Wij zijn echter van oordeel dat de agenda 
van de viering van 25jaar Natuurpunt 
en de media aandacht die dat met zich 
meebrengt, voor de burgemeester en 
de schepenen belangrijker was dan de 
werking van de adviesraden en overleg-
structuren.

De gemeente engageert zich, om waar de 
mogelijkheden zich voordoen en wan-
neer er voldoende natuurpotenties aan-
wezig zijn, gronden van de gemeente 
of  het OCMW aan Natuurpunt te 
verkopen of  voor lange termijn in 
beheer te geven! Dit 
druist volgens ons in 
tegen de bestaande 
provinciale richtlijnen 
en zeker tegen de vrije 
markteconomie. Op 
deze wijze dreigen 
gemeente en OCMW 
ook een aantal in-
komsten te verliezen 
en dit is in econo-
misch moeilijke 
tijden, geen bewijs 
van “goed huisva-
derschap”.

Om de begroting in evenwicht te hou-
den, vraagt de burgemeester in overleg 
met alle verenigingen om de gemeente-
lijke bijdragen te reduceren!
Aan Natuurpunt wordt echter een extra 
bijdrage van 0,25 euro per inwoner per 
jaar gegeven voor de aankoop en het 
beheer van natuurreservaten. Dit is voor 
een gemeente misschien geen groot 
bedrag ( +/- 1 300 euro per jaar), maar 
is volgens ons een verkeerd signaal naar 
andere verenigingen en burgers die zelf  
voor de aankoop en het onderhoud van 
hun patrimonium moeten zorgen.

De burgemeester beweert ook een hekel 
te hebben aan overdreven regels en be-
tutteling. Met dit charter engageert de 
gemeente zich ook om het gebruik 
van gewasbeschermings-middelen 
in de landbouw en privédoeleinden 
te beperken. Behalve, voor sommige 
inwoners interessante, verhelderende 
informatie over deze materie, hebben 
we hier het vermanend vingertje van 
de gemeente niet nodig. Geen enkele 
landbouwer, fruitteler of  particulier heeft 
baat bij het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen wanneer die de nood-

zaak overschrijden.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Vrĳdag 30 januari - 19u Parochiecentrum Kapellen

Naamloze 
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De waarheid komt
uit de kindermond
Tijdens de 11-novemberviering in de Sint Antoniuskerk in Wever 
(Glabbeek) konden we genieten van prachtige muziek gebracht 
door de Koninklijke Harmonie Crescendo uit Glabbeek. Niet enkel 
de muziek zal ons bijblijven, ook de speech van onze kinderburge-
meester Hendrik-Jan Vandepoel kon alle aanwezigen beroeren.

“In naam van de leden van de kinderge-
meenteraad wil ik graag met jullie even 
nadenken over het volgende: wij weten 
dat het nooit te laat is om te beginnen  
met hier en nu 
samen het voorbeeld te geven. Er is altijd 
een mogelijkheid om het goede te doen,
Je moet eerlijk zijn met jezelf  en te-
genover anderen, en je moet vooral de 
waarheid na streven. Er mag gelachen 
worden, er mag geweend worden, er mag 
geleefd en gespeeld worden en misschien 
wordt onze droom dan werkelijkheid: 

nooit geen oorlog meer!
Als men ons vraagt: verdraagzaamheid 
wat is dat eigenlijk? Dan geven wij, kin-
deren van de kindergemeenteraad hierop 
een duidelijk antwoord:
Verdraagzaamheid is het geven en het 
krijgen van respect. 
Verdraagzaamheid is leren dat andere 
mensen ook gevoelens hebben. 
Verdraagzaam zijn is anderen kunnen 
aanvaarden, hoe en wie zij ook zijn,
welke kleur of  ras men ook heeft, we zijn 
allemaal mensen.

Laat ons daarom vanaf  vandaag dit 
toepassen samen met onze vrienden en 
kennissen, kinderen en kleinkinderen en 
misschien worden de woorden “nooit 
meer oorlog “ dan uiteindelijk toch nog 
waar.”

CONTACT
Je kan met al je vragen of 
opmerkingen steeds bij onze 
mandatarissen terecht.

Gemeenteraad - CD&V
Greet HOLSBEEK
glabbeek.cdenv.be 
Bergstraat 1A, 3380 Glabbeek
016 77 86 65 – 0474 94 66 60
greet_holsbeek@hotmail.com

Georges ARNAUTS
glabbeek.cdenv.be
Ruekenbosstraat 5D, 3380 Bunsbeek
016 77 88 13
georgesarnauts@hotmail.be

Herman ARNAUTS
glabbeek.cdenv.be
Hulsbos 2b, 3384 Attenrode- Wever
016 77 84 55 – 0498 52 87 04
herman.arnauts@telenet.be

Maria SAELMAEKERS
glabbeek.cdenv.be
Walmersumstraat 38, 3380 Bunsbeek
016 77 84 73 – 0476 88 09 01
maria.saelmaekers@skynet.be

Gaby TROMPET
glabbeek.cdenv.be 
Varenbergstraat 45, 3381 Kapellen
016 77 89 96 – 0474 74 92 48
vecoven.trompet@skynet.be

OCMW-raad – CD&V
Bernadette COECKELBERGHS
glabbeek.cdenv.be
Rode 24, 3380 Glabbeek
016 77 90 13 – 0499 29 44 18
bernadette.coeckelberghs@telenet.be

Eric GIJSERMANS
glabbeek.cdenv.be
Doelaagstraat 20, 3384 Attenrode-
Wever
016 73 48 21- 0479 57 88 58
eric.gijsermans@telenet.be

Dirk FREMAUT
glabbeek.cdenv.be
Kromstraat 16, 3380 Glabbeek
016 77 80. 8
dirk.fremaut@hogent.be 

Voorzitter (toekomstig CD&V 
OCMW-raadslid)

Bart HENDRICKX
glabbeek.cdenv.be
Meenselbeekstraat 23a, 3380 Bunsbeek
0473 92 17 84
bart.hendrickx@getronics.com

Hou ook onze facebookpagina 
en website in de gaten. Heb je 
ons iets te vertellen stuur, een 
mailtje naar info@glabbeek.
cdenv.be


