
OCMW meerderheid 
negeert compleet  haar 
eigen oppositie.

Onlangs organiseerde het OCMW een 
babyborrel voor alle ouders met een 
pasgeborene in 2016. Opmerkelijk was dat 
alles georganiseerd werd door voorzitter 
Reweghs zonder dat het volledige bestuur 
hiervan iets mocht weten. Alleen de 
meerderheid was op de hoogte. Uiteraard 
waren de oppositieraadsleden niet 
aanwezig op de babyborrel, gewoonweg 
omdat ze niet waren uitgenodigd, nog 
minder dat ze hiervan weet hadden.
Deze discriminerende werkwijze illustreert 
nogmaals hoe de huidige meerderheid 
omgaat met haar oppositieraadsleden: 
gewoonweg van alles uitsluiten, zelfs de 
meest democratische regels worden flagrant 
met de voeten getreden. We vragen ons dan 
ook af wat de bevolking hiervan denkt? We 
ontvingen al enkele zeer negatieve reacties 
over deze kwestie. 
Maar we willen eindigen met alle ouders met 
een baby geboren  in 2016 alle geluk en veel 
liefde toe te wensen bij de opvoeding van hun 
spruit en hopelijk leren deze ouders hun 
kinderen wel wat fatsoen en gelijkheid 
betekent, hetgeen  de huidige meerderheid 
duidelijk niet kent.

Verschillende CD&V mandatarissen werden door jubilarissen aangesproken waarom ze er niet 
waren bij de ontvangst op het gemeentehuis. Tijdens de vorige legislatuur werd door de 
toenmalige CD&V –SP.a  meerderheid jaarlijks alle jubilarissen van het afgelopen jaar 
uitgenodigd en gehuldigd. Uiteraard werden alle raadsleden van gemeente en OCMW van 
zowel de toenmalige meerderheid als oppositie hierbij betrokken. Tenslotte vormen zij samen 
het bestuur en is het maar normaal dat de burgers van gans het bestuur over de partijgrenzen 
heen een proficiat krijgt. Althans dat vinden wij.
Maar niet zo bij het huidig bestuur. Onder het 
valse voorwendsel van bezuinigingen wordt de 
volledige oppositie nu uitgesloten en zijn we niet 
meer welkom op deze vieringen. Uiteraard 
weten we wel beter: het heeft niets te maken met 
bezuinigen, maar alles dat er maar één persoon 
in de aandacht mag staan. Het zou maar eens 
gebeuren dat een burger met iemand van de 
oppositie zou praten. O nee, dat kan toch niet.  
Via deze weg willen wij alsnog alle jubilarissen 
van het afgelopen jaar van harte proficiat 
wensen en hen samen nog vele mooie jaren 
toewensen. Proficiat!

CD&V GLABBEEK WENST 
ALLE JUBILARISSEN 
VAN 2016 PROFICIAT.

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 - maart 2017

Succesvolle nieuwjaarsreceptie.

Onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie was 
een groot succes: veel volk, een 
eminente spreker, een gezellig 
samenzijn met lekkere hapjes en 
uitgebreid dessertenbuffet.
Gastspreker was niemand minder dan 
minister Koen Geens, die het talrijke 
publiek op een zeer aangename manier 
een hoopvolle boodschap gaf en de 
waarde van “tijd” toelichtte.

lees verder op pagina 3.
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Voor het eerst werd er ook een symbolische 
pluim uitgereikt aan een verdienstelijke 
persoon: Marcel Laermans (Wever) ontving 
een mand met streekproducten voor zijn 
vrijwillige inzameling van zwerfvuil tijdens 
zijn dagelijkse wandelingen. Een terechte 
pluim voor zoveel burgerzin! 
Tevens werd een cheque van € 1.200 
geschonken aan Huis in de Stad Tienen. Dit 
bedrag was het resultaat van onze goed-
doelactie in december met de verkoop van 
kerstrozen. Bedankt aan iedereen voor de 
steun. En last but not least kondigde minister 
Koen Geens aan dat Herman Arnauts 
unaniem als lijsttrekker werd gekozen voor 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen. 
Voorzitter Bart Hendrickx was na afloop dan 

ook een gelukkige man: zoveel enthousiasme 
en warmte van de talrijk aanwezigen geeft de 
kracht om verder te doen. 

Mijn beurt om wat meer over mezelf te 
vertellen. Ik ben afkomstig uit  Kersbeek en 
woon sinds 1987 in Wever. Ik ben weduwnaar 
van Kristien Kempeneers en nu getrouwd met 
Bernadette Bijnens. Ik heb 2 uithuizige 
kinderen: Dries en Katrien. Beroepshalve ben 
ik hoofdverpleegkundige in het UZ 
Gasthuisberg te Leuven. Werken met en voor 
mensen is altijd mijn motivatie geweest. In 
mijn vrije tijd ben ik de man met de paarden. 
De fokkerij van rijpaarden en de Landelijke 
ruiterij liggen me erg nauw aan het hart. Als 
voorzitter van De Gunningenruiters 
Vissenaken-Glabbeek heb ik het dit jaar, 
samen met onze club, erg druk met het 
organiseren van het Nationaal Ruitertornooi 
op 1 oktober. De politiek heb ik met de 

paplepel binnen gekregen. Mijn vader was 
gemeenteraadslid en mijn grootvader was 
burgemeester in Kersbeek.  
Het CD&V bestuur van Glabbeek heeft me 
gevraagd om lijsttrekker te zijn bij de 
gemeenteraadverkiezingen in 2018. 
Opnieuw een uitdaging om het beleid in 
Glabbeek te verbeteren. We willen met een 
dynamische ploeg  naar de  kiezer gaan. We 
geloven erin dat er in Glabbeek nood is aan 
een meer doordacht beleid met een 
duidelijke toekomstvisie. Het is onze plicht 
om ervoor te zorgen dat onze gemeente zijn 
charme en  verenigingsleven behoudt  voor 
de volgende generaties. We geloven erin dat 
er meer mensen kiezen voor een WIJ beleid 
dan voor een IK beleid.

Tijdens de vorige legislaturen werd er bewust 
gekozen voor de bouw van een ruime 
Sporthal met cafetaria, de renovatie van de 
vroegere Melkerijzaal tot Cultuurzaal en de 
aankoop van het Lusthof met de ombouw tot 
een openbare gemeentelijke bibliotheek. 
Daarnaast werd er aan de plaatselijke 
parochiezalen de nodige financiële steun 
gegeven, zodat deze zalen konden verbouwd 
en verfraaid worden. Glabbeek beschikt over 
een achttal degelijke zalen, die gehuurd 
kunnen worden om de activiteiten voor 
particulieren en verenigingen te laten 
doorgaan. 
Waarom in Glabbeek, de kleinste gemeente 
van Vlaams-Brabant, een evenementenhal 
voor 2.000 personen?  Wie in Glabbeek heeft 
daar nood aan?
Het prijskaartje voor dit project:

• een lening van 840.000 euro met de 
aangepaste rente jaarlijks terug te 
betalen;

• de gemeentelijke inkomsten door de 
verhuur van een aantal loodsen, 
ongeveer 100.000 euro per 
kalenderjaar, worden eveneens 
gebruikt voor de bouw van de hal;

• de inkomsten van de verhuur van de 
Sporthal, De Roos en de Mispel;

• het OCMW dat 300.000 euro voorzien 
heeft in haar begroting;

• eventuele bijkomende bedragen, die in 
2018 voorzien worden, door 
aanpassingen aan de 
meerjarenplanning van gemeente en 
OCMW.

Dit brengt ons op een prijskaartje van 
ongeveer 2.000.000 euro (80 miljoen BF). 
Welke kosten zal de uitbating en het 
onderhoud nog met zich meebrengen? Wie 
zal dat betalen? De inwoners van Glabbeek!

CD&V-Glabbeek vindt dit een totaal 
onverantwoorde beleidskeuze, waardoor 
het financieel beleid van Glabbeek veel te 
zwaar belast wordt. Deze hal kan mogelijks 
ook nog een negatieve invloed hebben op de 
werking en de inkomsten van de parochiale 
vzw’s. CD&V-Glabbeek betreurt dat dit 
onverantwoord project het bloeiend lokaal 
verenigingsleven benadeelt.

EVENEMENTENHAL 
ONVERANTWOORD!
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MAG IK ME EVEN 
VOORSTELLEN
Herman Arnauts - lijsttrekker 2018

Vervolg pagina 1

Woord van de voorzitter

Vooreerst wil ik onze mandatarissen in de 
gemeente- en OCMW-raad  bedanken voor 
hun waakzaamheid en blijvende inzet het 
voorbije jaar.  We blijven voorstellen 
aanbrengen, ook al worden onze positieve 
ideeën dikwijls weggelachen door de huidige 
meerderheid in de gemeente- en OCMW-
raad en op de sociale media. 
Niettegenstaande ben ik ervan overtuigd dat 
wij in 2017 verder gaan groeien in een 
“positieve en constructieve” oppositie.

Niet alleen onze mandatarissen hebben 
goed werk geleverd het afgelopen jaar. We 
mogen als partij zeer fier zijn op onze 
eindejaarsactie waar alle bestuursleden aan 
hebben meegewerkt. Tijdens de koude 
dagen voor Kerstmis zette CD&V Glabbeek 
zich met een warm hart in voor een project 
van en voor Huis in de Stad : de verkoop van 
onze kerstrozen bracht maar liefst € 1200 op, 
een bedrag dat we onlangs mevr. Hilde 
Vangoethem, directeur van deze Tiense 
instelling, schonken.

Wat de toekomst betreft heeft het bestuur 
Herman Arnauts gekozen als lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Wij 
wensen hem heel veel succes en zullen hem 
graag steunen met deze nieuwe uitdaging.

Bart Hendrickx
Voorzitter CD&V Glabbeek

3




