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Is bebossIng voor 
glabbeek van 

algemeen belang?

#goedgezind

CD&V Glabbeek steunt de landbouwers 
in hun protest tegen de aankoop van hun 
landbouwgronden door ANB.

Lees ons standpunt hier, op pagina 4!
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De verantwoordelijken van het Agent-
schap Natuur en Bos kwamen op een 
vergadering hun plannen toelichten: de 
aanleg van wandel- en fietspaden, bij-
komende aanplanting van 18 ha bos en 
herinrichting van het landschap blijkt de 
toekomst van dit gebied te worden. 

De uitvoering van de plannen kost 
waarschijnlijk nog een veelvoud van de 
aankoopsom. Aan de huidige gebrui-
kers wordt beloofd dat zij betrokken 
zullen worden bij de verdere ontwik-
keling van de plannen. Tot op vandaag 

wordt iedereen, inclusief  het gemeen-
telijk beleid, voor voldongen feiten 
gesteld!

Andere prioriteiten
Doordat de aankoop gebeurde in het 
kader van zogenaamd “algemeen be-
lang”, dreigen de landbouwers die al ja-
ren de gronden gebruiken deze opper-
vlakte te verliezen. Van toepassing van 
de pachtwet is geen sprake. De motiva-
tie van het algemeen belang blijft tot op 
vandaag zeer karig. In het structuurplan 
van Glabbeek is in die zone nergens 

sprake van bijkomende bosuitbreiding. 
Aan de plaatselijke grondgebruikers en 
aanpalende bewoners is nooit gevraagd 
of  zij akkoord zijn dat dit mooi stukje 
valleigebied bebost wordt. 

Is het vandaag in crisistijden te verant-
woorden dat een dergelijk bedrag geïn-
vesteerd wordt in bijkomende natuur-
voorzieningen terwijl er voor andere 
opdrachten op Vlaams en gemeentelijk 
niveau geen- of  onvoldoende budget is? 
Wanneer komen er eindelijk fietspaden 
langs de uitvalswegen van Glabbeek 
zodat kinderen veilig met de fiets naar 
Tienen kunnen? Is dit niet prioritair in-
zake algemeen belang ten opzichte van 
bebossing en recreatieve ontsluiting van 
de Velpevallei? Als er dan toch Vlaams 
geld beschikbaar is voor Glabbeek …  
Voor de lokale CD&V-afdeling is het 
onaanvaardbaar dat hier een loopje 
genomen wordt met de lokale inspraak 
en betrokkenheid. 

We hopen dat de burgemeester en het 
schepencollege de verdere opmaak van 
de inrichtingsplannen met een kriti-
sche ingesteldheid blijven opvolgen. 
Op deze wijze kan het mooie, open en 
groene landschap maximaal gevrijwaard 
worden van bebossing en kunnen ze 
de verliezen voor de agrarische sector 
mogelijks beperken.

Bebossing is voor Glabbeek 
geen algemeen belang!
De Ruiterij in Zuurbemde is voor vele inwoners  gekend als een 
mooi stukje Glabbeek. De Velpevallei is hier op zijn mooist met 
de afwisseling van graslanden en bosjes. 
Al die jaren gecreëerd en in stand gehouden door de lokale 
boeren. En toch werd de rust hier de afgelopen weken verstoord, 
doordat barones Kervin de Lettenhove, 88 ha weiland en bos, een 
groot stuk van haar eigendommen voor 1.340.000 EUR verkocht 
aan de Vlaamse overheid.  

Pinkstermaandag vormde Planckendael 
het decor voor de Goed Gezinddag van 
CD&V. Ook Glabbeek deed mee. Maar 
liefst 20 gezinnen gingen vanuit Glab-
beek op bezoek bij Kai-Mook. 

U was weer geweldig!
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Arcadia, het Woonzorgcentrum 
(WZC) in Zuurbemde, staat 
zonevreemd en mag op de hui-
dige locatie niet uitbreiden.

Arcadia, het Woonzorgcentrum 
(WZC) in Zuurbemde, staat zone-
vreemd en mag op de huidige locatie 
niet uitbreiden. Tijdens de vorige 
legislatuur werden daarom de plannen 
goedgekeurd om een nieuw WZC te 
bouwen aan de Nieuwstraat, in het 
centrum van Glabbeek. 

Hiertegen rees protest van de buurt-
bewoners die een procedure inleidden 
bij de Raad voor Vergunningsbetwis-
tingen. We verklappen geen geheimen 
als we stellen dat dit protest gesteund 
en aangemoedigd werd door een paar 
leden van het huidige schepencollege. 
Deze procedure blijft aanslepen en 
omdat de huidige uitbating niet renda-
bel is, dringt de tijd. 

De eigenares stapte ten einde raad naar 
de burgemeester met de vraag om uit 
deze impasse te geraken. Het sche-
pencollege formuleerde een voorstel 
naar de gemeenteraadscommissie om 
op een bijkomende/nieuwe locatie te 
bouwen. Op de huidige site langs de 
Nieuwstraat zouden de serviceflats 
gebouwd worden en op een bijkomend 
stuk grond achter de Glazuur zou het 
WZC komen. Beide percelen kun-

nen door een groene zone met elkaar 
verbonden worden. Het bijkomend 
perceel dient wel nog verworven te 
worden en er moet ook een bestem-
mingswijziging aan gegeven worden 
(=omschakeling van woonuitbreidings-
gebied naar een zone voor openbaar 
nut). 

Deze procedures zullen wellicht ook 
geruime tijd in beslag nemen. We 
stellen ons wel de vraag of  dit huidige 
voorstel het meest ideale is. 

Door het nieuwe voorstel zal 
men de eigenaars van het Woon-
zorgcentrum met een behoorlijke 
meerkost opzadelen: door de 
aankoop van een extra stuk grond, 
totaal nieuwe bouwplannen, een 
extra gebouw en toegangswegen 
er naar. 

Indien men tot zo’n ingrijpende 
veranderingen overgaat, dan dient 
men voor een plan te kiezen dat 
algehele consensus krijgt. Dit kan 
enkel na grondig voorafgaand 
overleg tussen de initiatiefnemers, 
de gemeente, de terreineigenaar 
en de gebruikers. Gezien er toch 
grond dient gekocht te worden om 
de nieuwe plannen te realiseren 
moeten we ons afvragen of  het 
huidige voorstel wel echt de beste 
locatie is voor het WZC? 

De nieuwe locatie, grenzend aan de 
Glazuur, in de richting van een actief  
landbouwbedrijf  is volgens ons op 
termijn om problemen vragen. Dat de 
service lats grenzen aan het WZC is 
handig maar geen must. Een bereik-
baarheid binnen een paar honderd 
meter is eveneens haalbaar. Een WZC 
gelegen aan de Stationstraat zou , mits 
er een voldoende groene buffer aange-
legd wordt in de richting van de Dries, 
veel beter kunnen ontsloten worden en 
zou in het straatbeeld van het centrum 
van Glabbeek een veel prominentere 
rol kunnen innemen. 

We hopen dat de kans gegeven wordt 
aan  Arcadia om in Glabbeek een 
degelijk WZC uit te bouwen maar we 
weten dat de initiatiefnemers niet meer 
kunnen wachten. Als de procedure nog 
lang aansleept, zouden ze met de er-
kende rusthuisbedden naar een andere 
gemeente uitwijken en dat zou voor 
Glabbeek pas een echte ramp beteke-
nen. Niemand die met het welzijn van 
de burgers betrokken is, kan blij zijn 
met een gemeente waar binnen 10 jaar 
geen WZC staat!

CD&V Glabbeek heeft altijd achter de 
oorspronkelijke plannen in de Nieuw-
straat gestaan en hoopt dat er in het 
belang van de Glabbekenaren voor de 
beste oplossing gekozen wordt om uit 
deze impasse te geraken. 

Woonzorgcentrum in Glabbeek
een dossier tussen hoop en wanhoop!
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Gemeenteraad

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

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

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

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

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

OCMW-raad

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

Eric GIJSERMANS
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Doelaagstraat 20, 3384 Attenrode-
Wever
016 73 48 21 – 0479 57 88.58
eric.gijsermans@telenet.be

Dirk FREMAUT
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Kromstraat 16, 3380 Glabbeek
016 77 80 68
dirk.fremaut@hogent.be 

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

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

Extra verlichting 
zorgt voor 
meer veiligheid

OCMW-raadslid, Eric Gijser-
mans, diende namens CD&V tij-
dens de raadszitting van maart 
een extra punt in om bijkomen-
de verlichting te plaatsen langs 
het tweede parking- en inritge-
deelte van het OCMW-gebouw.

De parkeerfaciliteiten worden daardoor 
gebruiksvriendelijker en het veiligheids-
gevoel bij een bezoek aan het OCMW-
gebouw verhoogd. Ook voor de ouders 
die hun kinderen afhalen na de KSJ-
activiteiten kan dit dan op een veiligere 
manier. De OCMW-raad keurde dit 
punt goed en de voorzitter beloofde 
dat na de zomervakantie alles in orde 
zou gebracht worden. Dit is een mooi 
voorbeeld van constructieve oppositie 
voeren. Onze inwoners komen nog 
altijd op de “eerste plaats”.

De puntjes op de i

Wanneer in een bedrijf, in een vereni-
ging of  in relatie tussen mensen de 
dingen stroef  lopen, dan is dat vaak het 
gevolg van een onvolledige of  onjuiste 
communicatie. 
Net zoals de meeste partijen, vindt 
CD&V-Glabbeek dat het verstrekken 
van informatie aan de bevolking van 
groot belang. Het blijft wel belangrijk 
dat deze informatie correct en ob-
jectief  is. Daaraan schort het nog al 
eens in Glabbeek. Zo kregen we na 

de gemeenteraad van 11 april ll. van 
de bestuursmeerderheid te horen dat 
de oppositie TEGEN ALLES is. Zo 
gaven ze ons het verwijt dat we steeds 
tegenstemmen, op elk punt. In het ver-
slag van de gemeenteraad kunt u echter 
lezen dat alle CD&V-raadsleden voor 
de 13 agendapunten waarover in open-
bare zitting diende gestemd te worden, 
NEGEN keer JA gestemd hebben. 

Zo heeft de voltallige CD&V-fractie:
• VOOR de herstellingswerken aan het 

dak van de buitenschoolse kinderop-

vang gestemd.
• gezegd dat ze over de aankoop van 

een nieuwe schoolbus het in principe 
eens is. Een aantal CD&V-raadsleden 
hebben zich echter onthouden bij de 
stemming omdat de motivatie waar-
om die schoolbus veel groter moet 
zijn dan de huidige, niet duidelijk was.

Het is goed dat de burgers het reilen 
en zeilen van de gemeentepolitiek op 
de voet kunnen volgen, maar we hopen 
dat alle partijen de verslaggeving in het 
juiste perspectief  plaatsen.

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


