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Dragen fietspaden bij tot meer
verkeersveiligheid?
Volgens de Glabbeekse
meerderheid (Dorpspartij/sp.a)
alvast niet.
Lees hierover meer op pagina 4!

CD&V Glabbeek
wenst iedereen
een fijn en
succesvol
schooljaar!

Dragen fietspaden bij tot
meer verkeersveiligheid?
Neen, volgens de Glabbeekse meerderheid (Dorpspartij/sp.a)!
Verslikte u zich ook bijna in uw koffie toen u in het infoblad van
juni 2014 volgende mededeling te lezen kreeg: “het fietspadendossier Hoeledensesteenweg/Boeslinter dat voorzien was in 2014
en dat nog door de vorige bestuursmeerderheid werd opgestart
wordt definitief afgevoerd. Onderzoek heeft immers aangetoond
dat dit project geen enkel verkeersveilig effect zou opleveren
doordat de gemeente Kortenaken recent besliste niet langer
mee te werken. Hierdoor wordt een besparing gerealiseerd van
170.000 EUR.”
Op zijn minst gezegd een merkwaardige redenering. Nog geen twee maanden geleden werd het SAVE-charter
ondertekend door de burgemeester om
inspanningen te doen ten gunste van
meer verkeersveiligheid voor kinderen
en zwakke weggebruikers. De beslissing
van de meerderheid (Dorpspartij/sp.a)
mag dan ook beschouwd worden als
woordbreuk.
Misschien toch even de situatie van
dichterbij analyseren. Wie van Hoeleden naar Boeslinter fietst, stelt vast
dat van zodra je de gemeentegrens
oversteekt en Glabbeek binnenrijdt, er
van een fietspad geen sprake meer is.
Je moet nog meer dan attent zijn of je
wordt op deze drukke verbindingsweg
gewoon van de weg gemaaid! Verkeersveilig kan je deze situatie alleszins niet
noemen. En het contrast tussen de
twee buurgemeenten is nog groter geworden, net nu de gemeente Kortenaken tussen Hoeleden en Kortenaken, na
de uitvoering van rioleringswerken, een
afgescheiden fietspad aan weerszijden
van de weg heeft aangelegd. Het mag
gezegd worden: knap werk voor veilig
fietsverkeer in Kortenaken!
Geen fietspad in Glabbeek en weg
subsidies!
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Tot welke merkwaardige conclusies
komt de Glabbeekse meerderheid nu
in dit dossier? Een doortrekking van
het fietspad richting Boeslinter draagt
volgens een onderzoek niet bij aan
meer verkeersveiligheid? Wie kan dit
nu uitleggen: of er nu een fietspad ligt
of niet maakt geen verschil? Tweede
merkwaardige stelling: Kortenaken wil
niet langer meewerken?
De vorige bestuursmeerderheid van
Kortenaken heeft tenminste gezorgd
dat er een fietspad is aangelegd en kan
begrijpelijk niet mee investeren op
grondgebied Glabbeek. Derde onduidelijkheid: er wordt gesteld dat er 170 000
EUR kan bespaard worden, waardoor
het gemeentebestuur enkele nieuwe accenten kan leggen.
Ik weet niet of u de optelling gemaakt
hebt van de cijfers die vermeld stonden
in de bijgevoegde tabel in hetzelfde gemeentelijk infoblad, maar de herziening
van de begroting (na 1 jaar werking)
loopt ondanks de vermelde besparing
door het schrappen van fietspaden op
tot bijna 200 000 EUR (20 %) extra
uitgaven. Hoe is het bovendien mogelijk dat het gemeentebestuur ruim 400
000 EUR aan subsidies voor aanleg van
dit fietspad laat liggen onder het mom
dat er geen bijdrage wordt geleverd

aan verkeersveiligheid terwijl de vorige
meerderheid op initiatief van CD&VGlabbeek hiervoor nog een dossier
voorbereidde en de nodige subsidies
wel bekomen had? Is dit dan een besparing? Met de aangehaalde drogredenen
is dit opnieuw terug naar af!
Waar zijn de verkiezingsbeloftes voor
meer verkeersveiligheid? Je kan aan
alles een uitleg geven, maar men moet
de kritische geesten in Glabbeek niet
onderschatten. Voor CD&V-Glabbeek
is dit onaanvaardbaar! Wij willen dat
er dringend werk gemaakt wordt van
veilige fietspaden op de uitvalswegen.
De Glabbeekse burgers en kinderen
verdienen dit!

“U was
weer
geweldig!”

Over de wil van de kiezer en
sportiviteit in de politiek!

Onze jaarlijkse barbecue was weer een
succes! Samen met onze leden, vrienden en familie konden we genieten van
lekker eten en een gezellige babbel.

Een twaalfde plaats op de lijst van het
Vlaams parlement betekent (behoudens
een wereldwonder) geen verkiesbare
plaats. Desondanks was het voor mij
een bijzonder leerrijke en aangename
ervaring waar ik vele goede persoonlijke
contacten gelegd heb die hopelijk in de
toekomst een meerwaarde kunnen betekenen voor het beleid in Glabbeek!

Ook vanuit Glabbeek een welgemeend proficiat aan alle verkozenen bij de verkiezingen van 25 mei 2014 en 3 704 maal dank aan
al mijn kiezers op de CD&V-lijst van het Vlaams Parlement!

In april 2014 vroeg onze burgemeester
zich af of de Glabbeekse kiezers dom
waren! Hij vond het ronduit zielig dat
de oppositiepartijen kandidaten naar
voor schoven die volgens hem amper
verkozen raakten en geen enkele visie
of mening hadden. Dat de 2 schepenen
uit zijn meerderheid (die bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012
samen minder stemmen behaalden dan
ondergetekende) ook kandidaat waren,
vond hij echter wél een meerwaarde!
Ik ben blij dat ik hem ondertussen kan
geruststellen; de Glabbeekse kiezer is
niet dom.
In onze thuisbasis Glabbeek (één van
de kleinste fusiegemeenten van onze
provincie) behaalde ik 387 voorkeurstemmen. Meteen de hoogste individuele
score van alle lijsten voor het Vlaams
Parlement in onze gemeente. In het totaal behaalde ik 3 704 voorkeurstemmen.
Een resultaat waar ik bescheiden tevreden mee mag zijn en dat het meer de
moeite maakt om me verder in te zetten
voor Glabbeek en allen die voor mij
gekozen hebben!
Of we nu al dan niet blij zijn met het resultaat; ook bij deze verkiezingen dienen
we de wil van de kiezer te respecteren. Ik
had bijgevolg ook wat meer sportiviteit
verwacht van de burgemeester en zijn
schepenen, maar dat was wellicht wat te
hoog gegrepen. Wanneer we samen op
het gemeentehuis de uitslagen onder de

loep namen, kreeg niemand een “proficiat met je resultaat” over de lippen. Dit
stond in schril contrast met de felicitaties
die ik van vele andere Glabbekenaren,
van diverse politieke partijen, in ontvangst heb mogen nemen.
Door logistieke problemen in het
gemeentehuis raakten op de avond van
de verkiezingen de resultaten van het
kanton Glabbeek maar zeer moeizaam
doorgestuurd. Het is uiteindelijk de
voorzitter van CD&V-Glabbeek, Bart
Hendrickx, die met de nodige support
het probleem kon oplossen. Ook hier
was een schouderklopje of een welgemeend dankjewel op zijn plaats geweest.
Hebt u het gehoord? Wij ook niet!
Dat we op weinig fair play vanuit de
meerderheid kunnen rekenen wordt
meer en meer duidelijk. Onze burgemeester staat fier te pronken op de
foto’s tijdens het veiligheidsbezoek n.a.v.
Suikerrock in Tienen. Het siert hem dat
hij inzake organisatie van massaevenementen zijn kennis wil verruimen en
dat hij van de bestaande knowhow wil
gebruik maken, maar die mag dan wel
niet van de oppositie komen. Tijdens de
laatste gemeenteraad, stelden we vanuit
de CD&V-fractie een paar constructieve
aanvullingen voor aan het gemeentelijk rampenplan, gebaseerd op 19 jaar
professionele ervaring in de Rampengeneeskunde en het Rampenmanagement.
Deze constructieve suggesties vanuit
CD&V vielen echter zoals altijd bij de
burgemeester in dovemansoren.
Ondanks de afbraakpolitiek die hij t.a.v.
de oppositie en de vorige bestuursmeerderheid voert, zullen we ons graag
blijven inzetten om het huidig beleid
kritisch te evalueren en positieve voorstellen aan te reiken die de Glabbeekse
bevolking ten goede komen.
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Ere wie ere
toekomt!
In mei werd in Bunsbeek het
vernieuwde dorpsplein aan de
Schoolstraat plechtig geopend.

Streekgerechtenbuffet
à volonté
‘De
De smaak van Glabbeek’
Zaterdag 27 september 2014

Glazuur Glabbeek
Aanvang: 17u
Bij voorkeur inschrijven:
- via CD&V bestuursleden
- eric.gijsermans@telenet.be

Glabbeek
V.U. Eric Gijsermans - Doelaagstraat 20 - 3384 Glabbeek

Volwassenen: €18
Kinderen <12j: €8

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

Dit vernieuwde dorpsplein kwam mede
tot stand dankzij 20 000 EUR subsidies
uit het Leader Hageland project. Dit
was in belangrijke mate de verdienste
van gedeputeerde Monique Swinnen
(CD&V) en CD&V-gemeenteraadslid,
Gaby Trompet.
“Hiervoor deden we het!”
We hebben er even op moeten wachten, maar dankzij het ingezamelde geld
tijdens de actie ‘Warm Vlaanderen’ kon
de VZW ’t Alternatief een ‘vogelnest’
kopen. Bedankt allemaal!

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

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

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

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

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

Maria SAELMAEKERS
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Walmersumstraat 38, 3380 Bunsbeek
016 77.84.73- 0476 88 09 01
maria.saelmaekers@skynet.be

Voorzitter (toekomstig
OCMW-raadslid)
Bart HENDRICKX
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Meenselbeekstraat 23a, 3380 Bunsbeek
0473 92 17 84
bart.hendrickx@getronics.com

Gaby TROMPET
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Varenbergstraat 45, 3381 Kapellen
016 77 89 96 – 0474 74 92 48
vecoven.trompet@skynet.be
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Hou ook onze facebook pagina en
website in de gaten. Heb je ons iets
te vertellen stuur een mailtje naar
info@glabbeek.cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

CONTACT

