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Eerste steenlegging 
Attenrode centrum

Een vervallen schoolgebouw, een leegstaande  pastorie, 
een perceel  bouwgrond, een parochiezaal en een lokaal 
voor haantjeszingen: dat waren de aanwezige ingrediënten 
en  meteen ook de uitdagingen waarmee het schepencol-
lege in Attenrode werd geconfronteerd. 

Lees het hier, op pagina 4!

Woelige tijden, 
goede kapiteins

De financiële en bankencrisis, de 
economische terugval en de politieke 
impasse teisteren ons al verscheidene 
maanden. Meermaals bleken federale 
en Vlaamse CD&V’ers als Yves Le-
terme, Kris Peeters en Wouter Beke, 
de sterkhouders. Na maanden onder-
handelen en mede dankzij de door-
gedreven inspanningen van Wouter 
Beke, lijkt nu een regering in de 
maak.  Carl Devlies, die de regerings-
onderhandelingen van dichtbij volgt, 
is gastspreker op onze nieuwjaarsre-
ceptie. U bent van harte uitgenodigd 
om zijn blik achter de schermen met 
ons te delen. Ook voor onze Glab-
beekse CD&V-mandatarissen waren 
de afgelopen maanden druk.  Er 
werd snel en adequaat gereageerd na 
het noodweer van 18 augustus.  Na 
een lange voorbereiding keurden 
we een belangrijk subsidiedossier 
(Leader) goed waardoor de her-
inrichting en verfraaiing van het 
militair domein van start kan gaan. 
We voerden diverse wegenwerken 
uit (Dries, Schoolstraat,…), andere 
(Kapellenstraat,…) worden aangevat.  
In Attenrode vingen we aan met de 
heraanleg van de dorpskern. Namens 
CD&V Glabbeek wens ik u een 
aangenaam en gezellig jaareinde en 
een gelukkig, gezond en voorspoedig 
2012. Ik hoop u te ontmoeten op 
onze nieuwjaarsreceptie die doorgaat 
op vrijdag 13 januari 2012.  Tot dan!

Katrien VAN HERCK
Voorzitter 

CD&V Glabbeek
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Eerste steenlegging 
Attenrode centrum

Met dit doel kwam reeds in oktober 
2008 de samenwerking  met Vlabo 
(VZW Vlaanderen Bouwt) tot 

stand.  Deze organiseerde 
een wedstrijd met als con-

crete opdracht de bouw van 
grondgebonden woningen en 

een visie op de pastorie en het 
ganse dorpscentrum van Atten-

rode. Om kwalitatief  hoogstaande 
woningen te bekomen werden 
duidelijke kwaliteitscriteria voor-
opgesteld : woonkwaliteit intern en 
extern, technische kwaliteit, prijs /
kwaliteit, stedenbouwkundige op-
vatting, architectuur en duurzaam-
heid. Na een lange administratieve 
weg werd op 6 oktober 2011 door 
het schepencollege de eerste steen 
gelegd waarmee de tenuitvoerleg-
ging van het project officieel werd 
ingeluid.  Er zullen drie woningen 
worden gerealiseerd op de bouw-
grond naast de kerk en drie op de 

vroegere schoolsite.  Tevens zal de 
pastorie grondig worden gereno-
veerd. 
Ook de omgeving zal grondig wor-
den vernieuwd.  Het schepencol-
lege heeft als doel om  een veilige 
doortocht te realiseren, het netwerk 
van voetwegen op te waarderen, 
een dorpsplein te creëren en de 
speeltuigen te herintegreren.  Het 
studiebureau Libost heeft de op-
dracht om hiervoor plannen uit te 
werken.
CD&V-Glabbeek is fier op dit 
innoverend project waarbij in 
Attenrode zes nulenergie passief-
woningen worden gerealiseerd, de 
pastorie wordt gerenoveerd en de 
ganse dorpskern zal worden ver-
nieuwd, heraangelegd en opgewaar-
deerd.

Het schepencollege heeft 
voormelde elementen aan-
gegrepen om aan kern-
versterking en dorpskern-
vernieuwing te doen en 
besliste om de aanwezige 
bouwmogelijkheden niet 
zomaar losweg van de hand 
te doen maar om er een 
geïntegreerd project van 
de maken.  
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Een stukje buiten de dorps-
kern van Glabbeek ligt het 
voormalige militaire do-
mein, waar diverse diensten 
en verenigingen (contai-
nerpark, technische dienst, 
OCMW, KSJ- en Grabbel-
paslokalen,…) zijn gehuis-
vest.  

Er werd een leaderproject opgestart 
met als doel de inrichting en de 
toegankelijkheid van de site te ver-
beteren, de veiligheid van kinderen 
rond de KSJ- en Grabbelpaslokalen 
te verhogen, de accommodatie voor 
kinderen en de recreatiemogelijk-
heden op en rond het terrein uit te 
breiden en de site te verfraaien. 
Het project voorziet in sport- en 
spelmogelijkheden voor kinderen en 
jongeren.  Er komt ook een stop-
plaats voor wandelaars en fietsers. 
De verkeerscirculatie wordt op het 
hele domein verbeterd. Ook de par-
keeromgeving van het OCMW zal 
worden aangepakt. 
Inmiddels is de bevoegde CD&V-
schepen er in geslaagd om voor het 
project een subsidie van 120.000€ 

te bekomen.  Stratica, een aanne-
mingsbedrijf  uit Leopoldsburg werd 
aangesteld om de werken uit te voe-
ren. De aanvang van de werken zijn 
voorzien vanaf  15 november 2011. 

Tegen einde juni 2012 zouden deze 
werken zijn voltooid.  
Wij kijken er alvast naar uit om de 
vernieuwde site te kunnen openen!

Diezelfde avond en nacht deden de 
brandweer en gemeentearbeiders al 
het mogelijke om de ergste nood te 
lenigen. Vele inwoners zaten opge-
zadeld met een massa houtafval van 
omgewaaide bomen of  afgebroken 
takken. Daarom besliste het sche-
pencollege om dit gratis te komen 
ophalen. Dat initiatief  werd ten zeer-

ste gewaardeerd en kende een groot 
succes bij de inwoners. De gemeente-
arbeiders reden vele dagen op en aan 
om de massa hout bij particulieren 
op te halen. Velen hebben ook nog 
gewacht om gebruik te maken van de 
gratis hakselronde die de gemeente 
in de loop van de maand oktober 
organiseerde. Op het gemeentehuis 

kwamen 124 schademeldingen bin-
nen voor een geraamd bedrag van 
1.209.324 euro. De fruitteelt liep 
zowel hagelschade als windschade 
op. De burgemeester bezocht samen 
met de schadecommissie de getrof-
fen fruitbedrijven om de opgelopen 
schade te ramen. Dit is noodzakelijk 
in het kader van hun belastingaangifte 
en de erkenning van hun dossier door 
het rampenfonds. De milieudienst 
helpt alle betrokkenen verder met de 
afhandeling van hun schadedossier. 
CD&V-Glabbeek hoopt er op dat de 
dossiers na de erkenning als ramp een 
vlugge afhandeling krijgen.

Gemeente Glabbeek komt haar inwoners ter hulp 
na de storm van 18 augustus 2011

De storm van 18 augustus 2011 richtte in onze gemeente 
op enkele minuten tijd enorme schade aan. De schade 
aan gebouwen, bomen en fruitplantages was indrukwek-
kend. Fruittelers zagen hun veelbelovende oogst geheel 
of gedeeltelijk vernield. Hagelschade, hele velden met 
omgewaaide bomen.....het was een akelig zicht.

Het militair domein in een nieuw kleedje
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Op zaterdag 25 september 2011 
vond ons jaarlijkse bal van de burge-
meester plaats. Naar gewoonte werd 
er gestart met een optreden van ‘De 
Country Boys’. Groot en klein kon 
zich uitleven op de dansvloer. Van 
swingende liedjes tot echte slowers, 
het kwam allemaal aan bod. La-

ter op de avond kon ook de jeugd 
zich laten gaan op de beats van DJ 
Krizzz en €l Martino.
Tussendoor was er een tombola-
verkoop die een grote belangstel-
ling kende. We maakten ook enkele 
personen gelukkig met de aanwezig-
heidstombola.

De opbrengst van het bal gaat naar 
de organisatie van een gezellige kof-
fienamiddag voor alle ziekenzorg-
kernen van Glabbeek.
Het was een gezellige avond waar 
zowel jong als oud heeft van geno-
ten!

Tijdens de poll, die op onze jaarlijkse barbecue werd georganiseerd, werd 
Greet Holsbeek met 90 % van de stemmen door de Glabbeekse CD&V-
leden verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
oktober 2012.  CD&V-Glabbeek was daarmee de eerste partij die haar 
lijsttrekker kenbaar heeft gemaakt.  Greet zal de eerste vrouwelijke lijsttrek-
ker zijn die onze afdeling kent.  Zij is momenteel schepen van jeugd, sport, 
sociale zaken, gezin en burgerlijke stand.  In de komende maanden zal er 
aan de verdere lijstvorming worden gewerkt.

Greet Holsbeek met ruime meerderheid 
verkozen tot eerste vrouwelijke lijsttrekker

Walsen en shaken op het bal van de burgemeester


