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INFORMATIEBLAD CD&V
JAARGANG 15 - SEPTEMBER 2015

Onze jaarlijkse barbecue was weer 
een succes. Iedereen heeft kunnen 
genieten van de lekkere barbecue, het 
uitgebreide dessertenbuffet en een 
gezellige babbel met elkaar.

U WAS WEER 
GEWELDIG

DE SMAAK VAN GLABBEEK
Streekgerechtenbuffet à volonté
Zaterdag 26 september 2015
Glazuur Glabbeek
Aanvang 17 uur 
Bij voorkeur inschrijven via CD&V-bestuursleden  
of eric.gijsermans@telenet.be
Volwassenen: 18 euro – kinderen < 12j : 8 euro
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PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
IS HOOFDSPONSOR VOOR DE 
RESTAURATIE VAN DE KAPEL IN 
ATTENRODE

        

De deputatie van de provincie 
Vlaams-Brabant heeft in 
haar vergadering van 18 juni 
2015 beslist om een subsidie 
toe te kennen van 10 140 € 
aan Regionaal Landschap 
Zuid Hageland VZW voor 
Landschapszorg erfgoedproject: 
Kapel van Attenrode. 

Dit bedrag dekt 70 % van de restauratie-
kosten van deze kapel!
Het is gedeputeerde Tom Dehaene 
(CD&V), tot wiens bevoegdheid dit dos-
sier behoort, die het voorgesteld en met 
succes verdedigd heeft. 

Deze neobarok kapel is oorspronkelijk ge-
bouwd in 1648 en wederopgebouwd in 
1881 volgens het oude plan. Ze bezit een 
groot barok altaar en is opgenomen in de 
inventaris van Bouwkundig erfgoed. De 
restauratie omvat werken aan het dak, mu-
ren, vloer, deuren en plafond en komt tot 
stand dankzij een samenwerking van de 
eigenaar ( Baron G de l’Escaille) met het 
Regionaal Landschap Zuid Hageland, de 
Provincie Vlaams-Brabant en de gemeente 
Glabbeek. 
Deze mooie kapel zal na de restauratie re-
gelmatig publiek toegankelijk zijn.

OPRUIMACTIE 
GLABBEEK
Op zaterdag 6 juni 2015 
organiseerde de gemeente 
Glabbeek een opruimactie van 
zwerfvuil. 
Van Glabbeek de properste 
gemeente van Vlaanderen maken 
is een mooie doelstelling die 
CD&V Glabbeek zeker steunt. 

Samen met enkele gemeenteraadsleden 
en onze voorzitter trokken we op pad om 
onze straten netter te maken. We namen 
de Pamelenstraat en de Rode voor onze 
rekening en zamelden een tiental zakken 
zwerfvuil in. 

De meeste personen vonden dit een ge-
slaagde actie en waardeerden onze mede-
werking hieraan. Op hetzelfde ogenblik 
was er in zaal De Roos ook nog een voor-
dracht over preventieve screening voor het 
opsporen van borstkanker, waar onze vrou-
welijke mandatarissen aanwezig waren. 
Anders was onze opruimgroep nog wat 
groter geweest!
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SAVE CHARTER, VERBETER DE WERELD, BEGIN MET JEZELF! 

Omdat verkeersveiligheid voor iedereen 
een hoge prioriteit heeft, staat de CD&V-
fractie achter het SAVE charter en heeft ze 
dit ook mee goedgekeurd op de GR  van 
30 december 2013.

Op de gemeenteraad van 11 juni ll., lag 
er een actieplan voor dit Save Charter ter 
goedkeuring. Het is een document dat vol 
vrome intenties staat maar zeer weinig con-
crete actiepunten bevat!

De CD&V-fractie stelde daarom voor om 
de bestaande verkeerssignalisatie in Glab-
beek eens onder de loep te nemen.

We stellen name-
lijk dagelijks vast 
dat de gemeente 
Glabbeek vol staat 
met verouderde, 
onleesbare, onwet-
tige en  “verstopte” 
verkeersborden. Dit 
kan zorgen voor ge-
vaarlijke verkeers-
situaties en leidt tot 

juridische problemen indien een overtreder 
de onwettigheid van deze borden aanhaalt 
bij een eventuele verbalisering of een onge-
val. Ze zorgen eveneens voor verwarring en 
onduidelijkheid indien iemand een deelge-
meente of een straatnaam zoekt. Ten slotte 
ontsieren deze borden het straatbeeld van 
Glabbeek en daar kunnen we als gemeen-
tebestuur helemaal niet fier op zijn!

Uiteraard waren dit volgens de schepen 
van Openbare werken, allemaal problemen 
die hun oorsprong vonden in de vorige 
legislatuur! Ondertussen behoort het be-
heer en onderhoud van de verkeersborden 

wel reeds een paar jaar tot de bevoegdheid 
van de huidige bestuursmeerderheid. Te-
genstrijdigheid tussen verkeersborden en 
recent aangebrachte wegmarkeringen zijn 
zeker geen 3 jaar oud!

De CD&V fractie van Glabbeek stelde 
daarom als concreet actiepunt van het 
SAVE charter voor, om dringend en prio-
ritair werk te maken van het onderhoud, 
vernieuwen en zichtbaar maken van de 
bestaande verkeersborden in de gemeente.

Dit is volgens ons een concreet actiepunt 
wat lokaal georganiseerd kan worden en 
wat een zichtbare verbetering van de ver-
keersveiligheid met zich mee brengt.

We zijn verheugd dat ons voorstel ditmaal 
niet in dovemans oren is terecht gekomen 
en dat de gemeente ondertussen werk gaat 
maken van een inventarisatie van de pro-
blemen en, net zoals tijdens de vorige le-
gislatuur, jaarlijks een bedrag voorziet voor 
het onderhoud van de verkeersborden.

SMAKEN VERSCHILLEN: CD&V GLABBEEK VRAAGT AANDACHT 
VOOR SLECHTE KWALITEIT VAN DE OCMW MAALTIJDEN
Vorig jaar speelde de meerderheidsfractie 
binnen het OCMW een rondje ‘Komen 
Eten’ op zoek naar een nieuwe maaltijden-
leverancier. Men vond een andere keuken 
en na een proevertje kreeg deze van hen 
een 9/10 voor kwaliteit. Hoeveel punten er 
voor sfeer en gezelligheid gegeven werden 
is ons onbekend. Zoals wellicht algemeen 
geweten is de huidige coalitie zeer zuinig, 
dus werd onmiddellijk besloten om van 
keuken te veranderen en koos men voor 
de maaltijden die 50 % goedkoper waren. 
Jammer dat ze de prijs voor de verbruiker 
niet met 50 % daalde. 
Kort na de start met de nieuwe leveran-
cier kregen we meerdere opmerkingen van 
misnoegde gebruikers over de kwaliteit van 
het eten. De soep is gekleurd water terwijl 

groenten eerder  groentepuree zijn. Veel af-
wisseling is er ook niet. 
Met andere woorden de 9/10 voor kwaliteit 
werd al vlug een 4/10. Het aantal mensen 
die gebruik maken van warme maaltijden 
zakt maand na maand. De CD&V-fractie 
heeft hieromtrent al meerdere opmerkin-
gen gemaakt, maar het antwoord is stee-
vast: ‘Ze zullen daar wel aan wennen !’. 
CD&V heeft respect voor ouderen en 
meent dat deze mensen, die zelf niet meer 
kunnen zorgen voor de ‘dagelijkse kost’,  
tenminste recht hebben op lekker en kwa-
liteitsvol voedsel in plaats van een bordje  
maagvulling. 
Het zal misschien beter worden in de 
toekomst als het spelletje ‘Komen Eten’ 
werkelijkheid wordt in Glabbeek.  De 

OCMW-meerderheidsfractie  heeft na-
melijk plannen om een sociaal restaurant 
te bouwen in de Torenstraat in Wever (site 
van het vroeger gemeentehuis)…. ver weg 
van de dorpskernen. 

Uit een rondvraag bij de huidige gebruikers  
van warme maaltijden blijkt niet echt veel 
interesse te bestaan voor een sociaal restau-
rant. Maar men moet toch ‘iets’ doen met 
het belastinggeld van de Glabbeekse hard 
werkende mens, denken we dan. 

CD&V vraagt met aandrang dat men zou 
willen luisteren naar de mensen en dat ou-
dere  hulpbehoevenden terug dagelijks lek-
ker, gezond en voedzaam voedsel zouden 
krijgen. 
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het gemeen-
tebeleid of de CD&Vwerking in onze 
gemeente? Of heeft u een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Verslaggevers ter plaatse: 
CD&V Glabbeek 
 
www.glabbeek.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/glabbeek.cdenv
 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden
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CD&V-MANDATARISSEN GLABBEEK
Zoals steeds kan je voor al je vragen of op-
merkingen bij onze mandatarissen terecht. 
Voor de contactgevens kan je terecht op 
onze website www.glabbeek.cdenv.be  

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

GLABBEEK MASSAAL NAAR HET BONTE BUURTFEEST

Op pinkstermaandag 25 mei 
kleurde Planckendael oranje. 
CD&V mocht  6 000 inschrijvingen 
noteren, waaronder meer dan 30 
gezinnen uit Glabbeek. 
Het dierenpark was de uitstekende locatie 
voor een spetterende gezinsdag. Het Bont-
ste Buurtfeest, in een zoo vol kleur en le-
ven. Op de evenementenweide werden de 
leden als VIP’s behandeld. Een fijne sfeer, 
een hapje en een drankje en tal van rand-
animatie. 
De jongste generatie leerde met veel en-
thousiasme de pinguïndans!  Natuurlijk 
stonden ook de dieren centraal.  Plancken-

dael zette heel wat extra activiteiten op po-
ten zoals bijkomende gidsbeurten, voeder-
momenten en verzorgerbabbels. Kinderen 
en (groot)ouders gaven hun ogen de kost.


