
TERUGBLIK OP EEN ZEER 
GESLAAGDE BARBECUE

Zaterdag 10 juni 2017 organiseerde CD&V 
haar jaarlijkse barbecue. Ook dit jaar was er 
een massale opkomst. Na een fijne receptie 
met lekkere hapjes gingen we verder met een 
zeer verzorgde barbecue. Afronden deden 
we met een uitgebreid dessertenbuffet.
Een troost voor diegenen die er niet konden 
bij zijn: volgend jaar zetten we deze traditie   
verder op zaterdag 9 juni 2018. En voor 
diegenen die zolang niet kunnen wachten, 
kom gerust naar onze eetavond “de Smaak 
van Glabbeek” en ook daar bewijst onze 
kookploeg  haar kunnen. Allen welkom!

De beleidsploeg binnen het OCMW lanceerde een voorstel om aan elke persoon die nog thuis 
woont en in 2017 zijn tachtigste verjaardag viert gratis een rookmelder cadeau te doen. 
De CD&V oppositie stelde voor om dit uit te breiden naar alle thuiswonende inwoners die in 
2017 tachtig jaar worden of reeds een oudere leeftijd hebben. De risico’s op brandincidenten 
in de woning nemen namelijk toe naargelang de leeftijd. Soms vergeten ouderen dat ze 
kookpotten op het vuur hebben staan, met alle gevolgen vandien.
De meerderheidspartijen binnen de OCMW-raad veegde dit voorstel van tafel met als uitleg: 
“er is geen budget om dit aan alle mensen ouder 
dan tachtig jaar gratis te schenken. 

De mensen ouder dan tachtig, moeten voor dit 
bestuur, dus maar “IN DE ROOK” blijven staan.
Om een blanco sponseringcheque van 300.000€ 
te schenken aan het “verlieslatend”autonoom 
gemeentebedrijf vanuit het OCMW, voor een 
evenementenhal, is er wel een budget.
Dit project is voor de huidige OCMW-
bestuursmeerderheid blijkbaar belangrijker 
dan de veiligheid van onze oudere inwoners.

EEN ROOKMELDER VOOR 
ELKE 80-JARIGE! ANDERE 
OUDEREN IN DE 'ROOK'...

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 - September 2017

Een eetfestijn voor het ganse gezin!

Kom genieten van verschillende 
(streek)gerechten en dessertjes en eet 
zoveel je wil!

Bij voorkeur inschrijven via
•  CD&V-bestuursleden of
• eric.gijsermans@telenet.be

Tot dan!
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Waar zal  het AGB voldoende euro’s halen om 
dit te betalen?  We kunnen reeds enkele 
concrete cijfers geven:
     
- lening van € 840.000 en rente op de lening 
onder gemeentelijke waarborg;
- tussenkomst OCMW voor sociaal restaurant 
€ 300.000
- gemeentelijke toelagen;
- inkomsten verhuurde loodsen € 100.000;
- huurinkomsten en verbruik De Roos, huur 
De Sporthal en de Mispel € 150.000.

Dit ten nadelen van andere dringende 
gemeentelijke projecten en doordachte 
sociale investeringen.

Bovendien zal dit project financieel nadeel 
berokkenen aan de diverse parochiezalen. 
Wie zal deze hal, die de Glabbekenaren echt 
niet nodig hebben, betalen en gebruiken?  

Ik ben afkomstig uit het dorpje Zelk (Halen) 
en gehuwd met Christiane Vangoitsenhoven. 
Na mijn middelbare studies heb ik verder 
gestudeerd bij de Belgische Krijgsmacht en 
een carrière uitgebouwd bij het leger. Na 13 
jaar Arolsen (Duitsland) hebben we ons in 
Bunsbeek gevestigd; de laatste 15 jaar van 
mijn beroepsleven was ik actief bij de NATO 
in Leuven. Onze zonen Johan en Bart wonen 
ook in Bunsbeek samen met  hun 
echtgenoten Sandra en Leen en onze 
kleinkinderen Sien, Kaat, Jana en Ella. 
Tot de laatste verkiezing zetelde ik in het 
OCMW- bestuur. Nu ben ik actief als senioren-
voorzitter van CD&V Glabbeek en zit ik  in het 
regionale, provinciale en nationale CD&V 
seniorenbestuur. Ik wil vooral  pleiten voor 

een vlot en veilig verkeer door aanpassingen 
en uitbreidingen aan de wegeninfrastructuur. 
Een voorstel welk ik graag naar voor breng bij 
de heraanleg van de N29 is een tunnel voor 
voetgangers en fietsers in Bunsbeek en 
Glabbeek. Graag wil ik nog mee in de politiek 
projecten helpen verwezenlijken. Buiten de 
politiek ben ik geëngageerd bij verschillende 
verenigingen, waaronder BOK  (algemene 
werking, het toneel, het wandelweekend en 
het jeugdtoneel) en het bestuur van het 
Parochiecentrum. Daarnaast  ben ik lid van 
de Landelijke Gilde. Mijn kleinkinderen 
houden me nog jong en bezorgen me 
voldoende energie om me verder in te zetten 
voor onze prachtige en b(l)oeiende 
gemeente. 

Begin deze legislatuur werd het AGB 
(Autonoom  Gemeentebedrijf) 
opgericht. Het AGB heeft als doel het 
beheer,  de exploitatie en het 
onderhoud van de gebouwen waarvan 
het een beheers- of gebruiksrecht 
kreeg, uit te voeren. 

"Burgemeester Reekmans 
beweerde dat het AGB zou 
zorgen voor een jaarlijkse 
opbrengst, dit is echter niet zo"

Tussen de gemeente en het AGB werd een 
beheersovereenkomst afgesloten voor de 
Sporthal, de Roos en de Mispel. 
Bij de oprichting van het AGB beweerde 
Burgemeester Reekmans dat het AGB, 
€ 20 000 per jaar zou opbrengen, door 
recuperatie van BTW. Dit is echter niet zo! 
Integendeel, het AGB kost onze gemeente 
geld! 

Het AGB wordt bestuurd door een Raad van 
Bestuur, samengesteld uit alle politieke 
fracties en een Directiecomité. Dit 
Directiecomité bestaat uit vier leden die 
uitsluitend tot de meerderheid behoren.  

De leden van de Raad van Bestuur ervaren dat 
het Directiecomité in opdracht van het 
Schepencollege beslist en dat zij bij concrete 
voorstellen geen gehoor krijgen. 

Ook het  onderhoud van zowel de Sporthal als 
de Roos laat erg te wensen over. Dit is wellicht 
het gevolg van een te sterke bezuiniging op 
het onderhoudspersoneel. 
Daarnaast is de renovatie van de 
kleedkamers in de Sporthal een echte 
mislukking (zie foto). 

De  4 leden van het Directiecomité ontvangen 
nochtans jaarlijks samen € 9.000 om het AGB 
te besturen.   
We stellen ons als oppositie ernstige vragen 
over het prestigeproject ,de 
evenementenhal, van deze meerderheid. 
Hoe het AGB deze exploitatie zal aanpakken, 
blijft voor ons een vraagteken. 

Tijdens de vorige gemeenteraad werd de 
jaarrekening 2016 van het AGB goedgekeurd 
met een verlies van € 37 012,10 . De oppositie 
stemde tegen. Met dit negatief resultaat, 
maken we ons zorgen over de financiering 
van de hal. We verwachten een prijskaart van 
ongeveer € 1.650.000. 
(lees verder pg. 3)

EVENEMENTENHAL, EEN 
ZWARE PRIJSKAART!
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MAG IK ME EVEN 
VOORSTELLEN
André Camps

Vervolg pagina 2

Woord van de voorzitter

Beste inwoners,

Hopelijk hebben jullie allen kunnen genieten 
van een deugddoende zomervakantie.

Verschillende verenigingen met tal van 
vrijwilligers hebben hun best gedaan om 
voor ieder van ons een aangenaam 
programma aan te bieden tijdens de 
zomermaanden.
Ik mag fier terugblikken op onze jaarlijks 
barbecue, bedankt voor jullie aanwezigheid 
en nogmaals bedankt aan het ganse team 
voor het grote succes.

Nu het nieuwe schooljaar is gestart wens ik 
alle schoolgaande jeugd een aangenaam en 
hoopvol schooljaar.
Hopelijk mag ik jullie ontmoeten op ons 
jaarlijks eetfestijn “De Smaak van Glabbeek” 
op zaterdag 23 september 2017 in zaal 
Glazuur te Glabbeek.

Bart Hendrickx
Voorzitter CD&V Glabbeek
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