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Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel

“U was 
weer geweldig!”

Lekker eten, gezellig samenzijn, & veel nieuwe gezichten waren de hoofdingrediënten 
van ‘De smaak van Glabbeek’.

Het Vlaams Reglement over het duur-
zaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen hanteert 4 vuistregels :
• Voorrang aan hergebruik
• Stimuleer de inwoners  om hun afval te 

scheiden aan de bron
• De vervuiler betaalt
• Inzameling op het containerpark en 

afspraken met de kringwinkel

Een gemeentelijk afvalbeleid moet ‘stu-
rend’ werken, moet zorgen dat burgers zo 
weinig mogelijk afval produceren en dat 
afvalstoffen gesorteerd worden met het 
oog op recyclage.

Stijging afvaltarieven vanaf  2014 is een 
verplichting van het materialendecreet.
Als de gemeente Glabbeek de tarieven nu 

niet aanpast, gaat het principe ‘de vervui-
ler betaalt’ teloor.

Een groter deel van de afvalfactuur zal uit 
de algemene gemeente inkomsten moeten 
betaald worden waardoor de concrete 
vervuiler minder wordt getroffen, maar 
gedragen wordt door alle inwoners van de 
gemeente.

Code van goede praktijk voor 
inzameling van grofvuil
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PUNTJES 
OP DE i
Inwoners van Glabbeek worden 
gediscrimineerd op basis van 
politieke overtuiging!

De dienstverlening van de gemeentelij-
ke ambtenaren in Glabbeek, heeft reeds 
decennia lang een zeer goede reputatie. 
Dit komt mede door een laagdrem-
pelige bereikbaarheid, waardoor elke 
burger telefonisch, per email of  via 
persoonlijk contact de diverse diensten 
kan contacteren. De telefoonnummers 
en mailadressen staan ook per dienst op 
de gemeentelijke website aangegeven, 
met het verzoek om deze diensten te 
contacteren bij problemen.
Hier lijkt nu, voor een aantal inwoners,  
verandering in te komen!
Het college van Burgemeester en Sche-
penen heeft in zitting van 27 septem-
ber beslist om de touwtjes tussen de 
administratie en de fracties die zetelen 
in de Gemeenteraad wat strakker aan 
te halen. De diverse fracties hebben 
van Eerste Schepen Peter Reekmans 
een brief  ontvangen waar de “nieuwe” 
afspraken in vermeld staan. 
Een gemoedelijke en spontane dienst-
verlening door de ambtenaren is door 
deze dictatuur  voor een aantal inwo-
ners niet meer mogelijk. 
Letterlijk citaat: (punt 4) Leden van 
politieke partijen die geen verkozen 
mandaat hebben kunnen onder geen 
enkel beding nog rechtstreekse tus-
senkomsten doen of  vragen stellen aan 
gemeentelijke ambtenaren. De gemeen-
telijke administratie krijgt verbod om 
hier nog op in te gaan. Deze vragen 
kunnen enkel via de Gemeenteraads-
leden gesteld worden conform het 
huishoudelijk reglement.
Alle Glabbekenaren gelijk voor de wet? 
Enerzijds de burgers uitnodigen om 
contact te nemen met de gemeentelijke 
ambtenaren indien nodig, en anderzijds 
dit verbieden aan leden van politieke 
partijen! Als dat geen discriminatie is?

Op de agenda van de Gemeen-
teraad in Glabbeek van 14 
november 2013 stond o.a. de 
goedkeuring van het detailhan-
delsplan. Dit detailhandelsplan 
is er nodig om het subsidiedos-
sier dat de gemeente ingediend 
heeft, om een kernversterking 
en stimulansen voor de lokale 
handelaars te bekomen, te ver-
volledigen.

De gemeente heeft de Nelson Group 
gevraagd om dit detailhandelsplan op 
te maken omdat dit bureau een ruime 
“expertise” bezit in het opmaken van 
dergelijke plannen.
Wanneer we het eindrapport doorna-
men, bleek al zeer vlug dat dit van zeer 
bedenkelijk niveau was. Wanneer we de 
SWOT analyse doornamen ( Sterkten, 
Zwakten, Kansen en Bedreigingen van 
de lokale situatie in Glabbeek) bleek dat 
dit een slechte copy was van analysen 
uit andere gemeenten! 
Zo werden het Abdijbier, de mooie 
historische gemeente, de Watermolens, 
de Parel van Brabant, het Prinsenbos 
als sterke troeven van Glabbeek gezien! 
Ook de sterke punten van de deel-
gemeenten: Strombeek Bever, Hum-
beek en de Verbrande Brug  werden 
vermeld! Dezelfde blunders werden 
teruggevonden bij de negatieve punten 

waarbij de verfransing, het probleem 
van de allochtonen en de problemen 
van de Brusselse rand in Glabbeek 
besproken werden! 
Dit rapport was een aaneenschakeling 
van blunders en fouten waar niemand 
kon naast kijken. Tijdens de gemeen-
teraad vielen de Schepenen haast van 
hun stoel! Ze waren niet op de hoogte 
van de inhoud van dit rapport dat ze ter 
goedkeuring voor gelegd hebben. Het 
is onbegrijpelijk dat dergelijke flaters 
niet opgemerkt worden wanneer een 
rapport gelezen wordt door de betrok-
ken Schepenen. Het “Blindelings” 
voorleggen van een rapport ter goed-
keuring is natuurlijk geen toonbeeld 
van degelijk beleid.
De Voorzitter van de gemeenteraad 
trachtte de meubelen nog te redden 
door te stellen dat het een vergissing 
was en dat de “Kladversie” van het 
rapport ter inzage lag. Hij heeft dit 
punt dan ook in allerijl van de agenda 
afgevoerd.
Navraag daags na de gemeenteraad, 
vrijdag 15 november, leerde ons echter 
dat er geen andere versie dan de zo-
genoemde kladversie in het Gemeen-
tehuis ter beschikking was. We vrezen 
dat de Nelson Group weekend werk zal 
gekregen hebben om tegen de volgende 
week het rapport grondig aan te passen! 

Schepenen staan met rode 
wangen op de gemeenteraad

Op de OCMW-raad van oktober 
werd de budgetwijziging van 2013 
door de meerderheid goedgekeurd. In 
deze wijziging waren er toch een paar 
eigenaardigheden. Het budget voor de 
receptiekosten moest nagenoeg verdub-
beld worden. Op vraag van  CD&V of  
dit budget niet gelimiteerd kon worden, 
antwoordde de meerderheid dat dit niet 
mogelijk is en dat eventuele tekorten 
steeds bijgepast zullen worden.

Verder moest het budget voor pu-
blicaties verdrievoudigd worden tot 
€2.274,19. Volgens de meerderheid was 
dit te verklaren door de hoge publi-
citeitskosten van OCMW-info in het 
gemeentelijk infoblad.
 Nochtans werd altijd geroepen dat het 
vernieuwde infoblad zelf  bedruipend 
zou zijn door inkomsten uit reclame en 
onze burgers niets zou kosten. 
Begrijpen wie kan!

Nieuws vanuit het OCMW
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Veel uitwijkmogelijkheden zijn er niet. 
Aangezien er minder mobiele bewo-
ners en gezinnen met jonge kinderen 
wonen, is de bereikbaarheid garande-
ren geen evidente puzzel. Ook zijn er 
praktische bezwaren: zoals de naam al 
zegt, zorgt het “Broek” ook voor een 
vochtige ondergrond. Hier met zware 
en grote machines manoeuvreren, is 
geen sinecure.  En zo bleek. De werken 
zijn een bron van ergernis, zowel voor 
de betrokken werklieden als voor de 
bewoners. De overvloedige regenval 
van begin november heeft bovendien 
voor extra problemen gezorgd.  Hoewel 
de meeste mensen tevreden zijn over de 
samenwerking met de aannemer en zijn 
manschappen, zijn er toch een paar pro-
blemen die konden voorkomen worden. 
Zo werden gevaarlijk diepe putten na 
de werken niet steeds afgedekt. Hier-
door is een veilige doorgang niet steeds 
gegarandeerd. We spreken niet per auto, 
maar een doorgang te voet… Hetgeen 
de bewoners toch mogen verwachten? 
Er werd vanuit de gemeente beloofd dat 
er per brief  ging gecommuniceerd wor-
den over een tijdelijke onbereikbaarheid 
per auto. De communicatie hierrond 
verliep niet altijd zo probleemloos als 
de bestuursmeerderheid beweert.

Het openleggen van de straat en de 
onmogelijkheid om met de wagen uw 
huis te bereiken werden vaak niet op 
voorhand gecommuniceerd waardoor 
de inwoners van de Broekstraat na hun 
werk voor voldongen feiten stonden. 
Dit was nochtans ook door het Sche-
pencollege beloofd.  Ook de hulp-
diensten waren (zijn) niet steeds op de 
hoogte. Wellicht is de centrale dispat-
ching verwittigd, maar de hulpdiensten 
zelf  ( brandweer) weten vaak van niets. 
De bevoegde schepenen zijn wat laat in 
actie gekomen na diverse klachten van 
de inwoners. Hopelijk gaan ze de situ-
atie tijdens het verdere verloop van de 
werken beter opvolgen opdat de hinder 
voor de inwoners zo klein mogelijk 
blijft! Werfvergaderingen zorgen voor 
de wisselwerking tussen bewoners en 
aannemers. Hier is de buurtafgevaardig-
de, een vrijwilliger, steeds aanwezig. De 
vergaderingen zijn opgesplitst in twee 
onderdelen: één waarop hij uitgenodigd 
is, en waar ook de noden van de bewo-
ners worden aangekaart, en een tweede 
officiële deel. Het is jammer te moeten 
vaststellen dat de ambtenaar zich pas op 
het tweede deel present toont. Volgens 
de gemeente omdat er door Aquafin 

geen vergoeding is voorzien voor coör-
dinatie. Al lijkt het ondersteunen van de 
bewoners en het streven naar een veilige 
situatie toch de bevoegdheid van de 
gemeente?

De inwoners die ter hoogte van de 
“straatcontainer” wonen in Bunsbeek 
centrum, moeten ook hopen dat daar 
voor de duur van de werken geen 
hulpdiensten nodig zijn! Daar is immers 
geen doorkomen aan. Of  het plaatsen 
van onverplaatsbare voorwerpen tot de 
bevoegdheid van een schepen van com-
municatie en logistiek behoort, weten 
we niet. Of  dit de oplossing is voor het 
garanderen van de veiligheid, ook niet. 
De CD&V-fractie had bij aanvang van 
de werken het plaatsen van tijdelijke 
verkeerslichten gesuggereerd, om op 
die manier de veiligheid te bevorderen. 
En om de plaatselijke handelaars zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Dat was 
wellicht een betere oplossing geweest.  
Aangezien deze suggestie echter vanuit 
de oppositie kwam, belandde ze, zoals 
te vaak, in dovemans oren! Ondertus-
sen zijn er al 22 schadegevallen opge-
schreven door de buurtafgevaardigde 
– hopelijk kan er in de toekomst wél 
gerekend worden op de know how van 
de gemeentediensten? De Broekstraat: 
een doodlopende straat, of  een straatje 
zonder einde?

Hinder Aquafinwerken in de Broek-
straat is groter dan verwacht!
De werken in opdracht van Aquafin zorgen voor meer hinder dan 
verwacht. Wat begon als een project gepland in 2016, werd opeens 
verschoven naar mei 2013. Voor vele gezinnen betekende deze 
verschuiving in de planning ook een financiële verschuiving: des-
ondanks de subsidies van de gemeente, moeten er soms vaak dure 
aanpassingswerken gebeuren. Ook moesten de voorbereidings-
werken in versneld tempo worden uitgevoerd, wat praktisch ook 
niet altijd makkelijk was. Daarenboven rezen al van voor de start 
van de werken vragen over bereikbaarheid en veiligheid, omdat de 
Broekstraat nu eenmaal een smalle én doodlopende straat is.
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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 COEC-
KELBERGHS
CD&V, glabbeek.
cdenv.be
Rode 24, 

3380 Glabbeek
0 16/77.90.13     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 

VOORZITTER (TOEKOMSTIG 
OCMW-RAADSLID)

Bart HENDRICKX
CD&V, glabbeek.
cdenv.be
Meenselbeekstraat 
23a, 3380 Bunsbeek

0473/92.17.84
bart.hendrickx@getronics.com

Wij nodigen u en uw gezin uit om met een hapje en een tapje te klinken op 
het nieuwe jaar.

Parochiecentrum Kapellen

zaterdag 11 januari 2014
 
 Aanvang: 19u
     

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

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

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
voor CD&V-leden

Gastspreker: Marianne Thyssen


