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Beste inwoner,

De nieuwjaarswensen die wij mekaar 
toesturen klinken dit jaar iets minder 
luid. We beleven dan ook woelige 
tijden. Toch moeten we het doemden-
ken achterwege laten en zorg blijven 
dragen voor de toekomst van onze 
gemeente. 

Vernieuwing vergt visie. Maar ver-
nieuwing vergt ook tijd. Ingrijpende 
plannen die vandaag worden voor-
gesteld, kunnen pas jaren later uitge-
voerd worden. 

En zo komt het dat u de vele succes-
verhalen die het huidige gemeente-
bestuur op u loslaat, moet relativeren. 
De voornaamste projecten in uitvoe-
ring werden immers door de vorige 
bestuursploeg(en) in de steigers 
gezet.

De bouw van de kleuterklassen is hier 
een voorbeeld van. In 2006 werd het 
nieuwe schoolgebouw van de Spring-
plank in gebruik genomen. Nu volgt 
dus een nieuwe fase. Er wordt gewoon 
afgewerkt wat jaren geleden werd 
opgestart.

Andere plannen, waarvan men de 
definitieve realisatie in een (te) vroeg 
stadium aankondigde, roepen vraag-
tekens op of werden door bevoegde 
instanties in vraag gesteld.

Meer bepaald de soap rond de verka-
veling op het Baekveld in Bunsbeek, 
het megalomane project van de eve-

nementenhal voor 2 000 bezoekers in 
de legerloods en het vage commerciële 
project van het winkelcentrum vragen 
om heel wat bijkomende uitleg.

Ook de al jaren aanslepende problema-
tiek van onze parochiekerken vraagt 
om een globale oplossing.

Over deze belangrijke zaken leest u 
meer in dit huis-aan-huisblad. We 
geven terechte kritiek maar reiken ook 
oplossingen aan. 

Ik wens u een voorspoedig 2016.

GLABBEEK
Vernieuwing vergt visie

www.n-va.be/glabbeek
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Music for Life-actie

Ook dit jaar werkte N-VA Glabbeek mee 
aan de Music for Life-actie. We ver-
kochten 900 kaarsjes ten voordele van 
vzw Bednet, een organisatie die ervoor 
zorgt dat zieke kinderen vanop hun 
ziekenbed live mee les kunnen volgen.

GELUKKIG NIEUWJAAR

Geert Vandenput, voorzitter  
N-VA Glabbeek: “33 % van de 
Glabbekenaren gaf in Vlaanderen 
een stem aan de N-VA . Vandaag 
nog in de oppositie maar morgen 
willen wij samen met u het beleid 
bepalen.”



Vlaanderen bezit een rijk kerkelijk patrimonium.  
Maar veel kerken worden steeds minder benut of 
gesloten. Dit verplicht ons na te denken over hoe we  
in de toekomst deze gebouwen willen gebruiken.

GLABBEEK TELT NIET MINDER DAN ZES  
PAROCHIEKERKEN
Men kan er niet omheen: zes kerken voor ruim 5 000 
inwoners verplicht de gemeente (en de vele vrijwilligers) 
om uitgaven te maken en prestaties te leveren die niet 
meer in verhouding staan tot de religieuze en sociale 
impact op onze Glabbeekse gemeenschap.

Een zeer positief verhaal kregen we in Hoeselt te horen. 
Bert Vertessen (N-VA-schepen van Openbare Werken) 
vertelde ons dat voor vijf van de zeven kerken een 
oplossing werd gevonden. 

Een voorbeeld: de vraag tot herstelling van een kerk 
heeft tot het bibliotheekproject geleid. De kosten 
werden verdeeld, de kerkfabriek verkocht onroerend 
goed en financiert de inrichting van de kapel en de 
bouw van een moderne ‘box’ waarin de bibliotheek 
wordt ondergebracht. De zijkanten van de box zijn van 
glaspartijen voorzien zodat er een zicht is op de zijbeuken. 
Zo blijft er ruimte voor diverse activiteiten. De gemeente 

neemt de herstellingswerken voor haar rekening en betaalt 
gedurende 20 jaar een maandelijkse huurprijs.

Glabbeek kan niet ‘achterblijven’. Het actieplan van de 
gemeente vermeldt ‘Kerken integreren als multifunctioneel 
gebouw’. Maar in drie jaar tijd is men niet verder gekomen 
dan het heropstarten van de oude renovatiedossiers voor 
de kerken van Bunsbeek en Zuurbemde.

Het renovatiedossier van de beschermde St. Catharinakerk 
van Zuurbemde dateert al van 2004, maar een eventuele 
toekenning van de nodige subsidies zal nog enkele 
jaren op zich laten wachten. De kosten worden geraamd 
op 700 000 euro. Zelfs wanneer hiervan 80 % door 
Vlaanderen betaald wordt, moet men toch afwegen of 
al deze financiële inspanningen in verhouding staan 
tot de weinige activiteiten die er nog plaatsvinden. 
De renovatie is hoogst noodzakelijk maar gelijktijdig 
had men in overleg met de kerkenraad een definitieve 
nevenbestemming kunnen uitwerken en tijdig de nodige 
subsidies bij de Vlaamse Regering moeten aanvragen. 

Werken aan onze kerken

www.n-va.be/glabbeekglabbeek@n-va.be

Het schepencollege heeft beslist om een van de 
loodsen op het militaire domein van Glabbeek, 
die nauwelijks meer gebruikt wordt, om te tove-
ren tot een evenementenhal waar tot maar liefst 
2 000 personen onderdak kunnen vinden. Een 
beetje een Uplace op zijn Glabbeeks dus.

Daar deze hal al voor eind 2016 in gebruik zal 
worden genomen, gaan wij er van uit dat de 
investerings- en exploitatieplannen klaar zijn. We 
hebben hierbij toch enkele bemerkingen. 

Het renovatiebedrag bedraagt slechts 250 000 euro. 
Dit lijkt ons aan de zeer lage kant om de volgende 
werken uit te voeren :

•  Oude loods asbestvrij maken

•  Nieuw geïsoleerd dak plaatsen

•  Vloer vernieuwen en zijwanden isoleren

•  De stalen palen zandstralen

•  Elektriciteit, verwarming en sanitair vernieuwen
 
•  Moduleerbare wanden plaatsen

•  Grootkeuken installeren

•  Inkom en vestiaires bouwen

•  Volledig geluidsdicht maken en akoestisch  
aanpassen

•  Parking aanpassen voor minimum 500 auto’s

•  Verf - en/of andere decoratiewerken

•  Meubilair enz…

MEGAPROJECT MET MINIBUDGET 
Een evenementenhal promoten en uitbaten lijkt 
ons een fulltime job. Als men het dan toch groots 
wil aanpakken, moet men er voor zorgen dat deze 
hal een maximale bezetting krijgt. In dat opzicht 
hebben wij toch enkele vragen:

•  Is er al een exploitatieplan opgesteld?

•  Gaat de gemeente de exploitatie van deze  
megahal zelf beheren? Gaat ze dit kunnen  
omtoveren tot een winstgevend project?

•  Komt er wellicht een extern bedrijf en aan welke 
voorwaarden?

•  Is er nagedacht over de mogelijke overlast en de 
veiligheid? Alle auto’s die naar de evenemen-
tenhal komen, zullen door de dorpskernen van 
Wever of Glabbeek moeten.

TOP OF FLOP ?
Een vergelijking: de renovatie van de oude  
garages aan het gemeentehuis wordt begroot  
op 120 000 euro. En dan zou het mega–evenemen-
tenproject slechts 250 000 euro kosten? 

Op basis van deze simpele vergelijking voelen wij 
ons verplicht te vrezen voor een flop. Wij zijn  
ervan overtuigd dat de ware plannen een heel 
ander financieel plaatje zullen tonen. Dit bestuur 
stort zich dus in een financieel avontuur.

Bestuur stort zich met nieuwe evenementenhal  
in financieel avontuur

De kosten voor de renovatie van de St. Katherinakerk in 
Zuurbemde wordt geraamd op 700 000 euro.

De St. Andreaskerk in Attenrode: een van de zes kerken in 
onze gemeente van 5 000 mensen.

De N-VA lanceert alternatieve voorstellen

Voorstel 1: De ruimte herverdelen en naast een aangepaste plaats voor 
gebed en bezinning een ruimte voor een heemkundig museum voorzien. 
Het beschermd monument koppelen aan onze eigen Glabbeekse 
geschiedenis geeft de St Catharinakerk een toeristisch pluspunt . 

Voorstel 2: Over de St. Niklaaskerk in Glabbeek zwijgt men in alle 
toonaarden. Een suggestie. Onze bibliotheek is ondergebracht in 
een voormalig commercieel pand in Kapellen. De gemeente wil de 
aanpalende bouwgrond aan een promotor verkopen. Verkoop zowel 
de gronden als het gebouw en breng de bibliotheek naar het centrum 
van Glabbeek in de parochiekerk. De inkomsten uit de verkoop en de 
subsidies voor de herbestemming moeten het mogelijk maken om de 
kerk terug een religieuze én sociale functie te geven.

Voorstel 3: Ook de functionele waarde van de andere kerken moet 
onderzocht worden. Het gemeentebestuur aanziet de kerk van 
Kapellen als ‘centrale kerk’. Zodoende staan voor de vijf andere 
kerkgebouwen alle mogelijke opties open - ook een samenwerking met 
de privésector. Een herbestemming als uitvaartcentrum dat openstaat 
voor alle religieuze en burgerlijke diensten en de vrije keuze van 
uitvaartondernemer toelaat is zeker een interessante denkpiste.




