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Op een nieuw jaar vol verandering

Beste inwoners,

N-VA Glabbeek wenst u allen een voorspoedig 2017. 

Het wordt een jaar met veel vraagtekens: de klimaatverande-
ring, de vluchtelingencrisis en nog veel meer. Dit speelt zich 
boven onze hoofden af, maar wij kunnen alvast proberen in 
onze gemeente orde op zaken te stellen. 

Eerst en vooral hebben de inwoners van Glabbeek recht op cor-
recte informatie. Nu krijgt u alleen maar de hoerakreten van de 
meerderheid voorgeschoteld. 

Maar het hoerageroep verstomt, want de spa-schepen van 
Financiën acht nieuwe belastingen onvermijdelijk, waarop de 
burgemeester zich haastte om dat te ontkennen. Deze onenig-
heid binnen de meerderheid typeert hun gebrek aan visie. Dat 
blijkt ook uit een recente gemeentetest van het Nieuwsblad. Op 
heel wat vlakken schiet het bestuur te kort: Vlaanderen telt 308 
gemeenten en Glabbeek eindigt op de 296ste plaats met een 
bedroevende score van 5,38/10. Net niet gebuisd!

Grote steden hebben hun lijsttrekkers voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018 al voorgesteld en overal stijgt de verkie-

zingskoorts. Ook wij beraden ons over nieuwe initiatieven en 
hebben de vaste wil om Glabbeek te vernieuwen. We blijven u 
hierover regelmatig informeren via onze huis-aan-huisbladen, 
onze vernieuwde N-VA-website, Facebook, twitter en veelvuldi-
ge persoonlijke contacten. 

Laat ons er samen een mooi jaar van maken,

Geert Vandenput, Katrien Everaert, Tom Peeters, Joeri Nelissen, 
Stefan Verjans, Albert Ringelé.

Geert Vandenput 
Voorzitter
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WATER in de MISWIJN 
Het kerkendossier 
Het gemeentebestuur en de kerkfabrieken zitten zelden op dezelfde golflengte. Of het nu gaat over de pastorie in Bunsbeek, 
de gronden in het Baekveld of de pastorie van Glabbeek, telkens gaan de verwijten heen en weer. In zo’n klimaat tot een goed 
gesprek komen over de noodzakelijke herbestemming van de parochiekerken is niet gemakkelijk. 

Het immobilisme van de kerkfabrieken roept vraagtekens op. Intern werd afgesproken om in iedere deelgemeente overleg te ple-
gen met de inwoners. In Wever werd prompt een gespreksavond georganiseerd en ook schriftelijk kon men voorstellen formule-
ren. De N-VA was aanwezig, de meerderheid stuurde haar kat. Van de andere parochies vernamen wij nog niets en zo is er weer 
een jaar voorbij.

Nochtans kan het zo niet verder. Zes kerken onderhouden is niet langer houdbaar. We verwezen al naar de onlogische beslissing 
om voor de St. Catharinakerk van Zuurbemde een renovatie te plannen zonder herbestemming. Deze renovatie werd begroot op 
700.000 euro. Het gaat hier om gemeenschapsgeld. Zonder herbestemming is dit project zinloos. 

Eerst herbestemmen, dan pas renoveren
Nu de kerkengemeenschap de OLV Geboortekerk als ‘hoofdkerk’ heeft aangeduid, zullen de andere kerken weinig of geen 
erediensten meer houden en zullen de deuren gesloten blijven. Als men voor sommige kerken geen herbestemming vindt, moet 
men nagaan of afbraak niet de enig overblijvende optie is. Men moet de moed hebben om drastische ingrepen te overwegen en 
indien nodig uit te voeren.

De kerkgemeenschap van Glabbeek moet openstaan voor grondige verandering en de realiteit aanvaarden dat de huidige geld-
stromen vanuit de gemeente en Vlaanderen noodgedwongen zullen afnemen. 

Mensen met gezond verstand doen water in hun wijn.

Loopt de gemeentekas leeg?

Heeft Glabbeek nood aan een sociaal restaurant?
OCMW stopt 250 000 euro in evenementenhal

De schepen van Financiën (sp.a) liet 
uitschijnen dat nieuwe belastingen 
onvermijdelijk waren, waarna de 
burgemeester zich uitsloofde om het 
bericht van zijn schepen te neutraliseren. 
Eindelijk durft de schepen eens in eigen 
naam spreken en verwijst hij naar de 
fragiele financiële toestand van onze 
gemeente. Maar meteen wordt hij als een 
stoute jongen in de hoek gezet. 

Al in februari 2016 waarschuwde de 
N-VA dat het hoerageroep over de mooie 
begrotingscijfers overdreven was en het 
resultaat positief beïnvloed werd door 
de eenmalige ontvangst van de Vlaamse 
Watermaatschappij van 1.066.158 euro. 
Ook dit bedrag is al lang uitgegeven en nu 
ziet men de bodem van de kas. 

In de Nieuwjaarsbrief van verleden jaar 
klonk het nog zo :
‘Maar ook in 2016 blijft dit gemeentebestuur 

fors en doordacht investeren … en zorgen 
wij ervoor dat onze gemeentefinanciën ook 
in de toekomst uitermate gezond zullen 
blijven’.

We zijn één jaar verder en het fabeltje is 
uit, de kikker wou zo groot worden als de 
os en heeft zichzelf opgeblazen.

Bij de oprichting van het Autonoom 
Gemeentebedrijf (AGB) werd aangegeven 
dat het recupereren van de BTW mooie 
winsten zou opleveren. Niets is minder 
waar, ieder jaar moet de gemeente fors 
bijspringen om het AGB uit de rode cijfers 
te houden. Voor 2016 was er slechts een 
omzet voorzien van 73.615 euro en waren 
er uitgaven gepland van 108.415 euro. De 
gemeente voorzag meteen een toelage van 
33.500 euro om zo het verlies binnen de 
perken te houden. Dit pover bedrijfje zou 
nu de evenementenhal moeten bouwen en 
beheren! 

Indien de evenementenhal er ooit zou 
komen, zal de gemeente jaar na jaar met 
grote bedragen moeten bijspringen. Er 
zal er te weinig geld zijn om andere, 
noodzakelijke projecten uit te voeren. 

In januari 2016 berichtten wij uitvoerig 
over de financiële risico’s van het mega-
lomane project van de evenementenhal. 
Toen al gaven wij aan dat de meerderheid 
niet correct handelde door de inwoners 
wijs te maken dat een evenementenhal 
voor 2 000 bezoekers kon gebouwd wor-
den voor slechts 250 000 euro. Inmiddels 
bedraagt het voorlopige prijskaartje al 
1 300 000 euro!

Glabbeek heeft geen nood aan dit mega 
commercieel project. 

Eensgezind spraken de Glabbeekse op-
positiepartijen hun veto uit over de bouw 
van deze evenementenhal. In een geza-
menlijk persbericht hekelt de oppositie 

het totaal gebrek aan informatie, eist 
duidelijkheid en een objectief onderzoek 
naar de behoeften (wie wordt er beter 
van?), het businessplan (hoe rendabel 
wordt dit project?) en de impact op onze 
samenleving (verkeersoverlast, parking, 
lawaaihinder).

Op de gemeenteraad van 24/11/16 ver-
klaarde de burgemeester dat de architect 
die de plannen tekent dat gratis doet! 
Toen dit in de pers werd vermeld, kon hij 
het zich niet meer  herinneren! Plots werd 
er een businessplan aangekondigd en 
werd de kans op lawaaihinder in twijfel 
getrokken met een zeer doordachte tech-
nische uitleg: ‘We gaan goed isoleren, het 
zal wel meevallen’. 

Glabbeek telt meerdere zalen. Door dit 
megalomaan initiatief van de Dorpspartij 
en sp.a zullen deze de deuren moeten 
sluiten.

Meer info op onze website: www.n-va.be/
glabbeek.

Wie gaat dat betalen?
Meerderheid smijt met geld! 1 300 000 euro voor evenementenhal

Meer info: lees of herlees de artikels op onze website www.n-va.be/glabbeek

Maak kennis met onze webverantwoordelijke: Katrien Everaert 

“Als de evenementenhal er 
komt, zullen er meerdere 
zalen moeten sluiten.”

Het OCMW van Glabbeek wil 
een sociaal restaurant openen. 
Zo’n initiatief zou men toch 
moeten toejuichen? Zou, want 
geen mens die weet waar dit 
wazige plan zal toe leiden.

Waarom wil men dit  sociaal 
restaurant inrichten in de 
evenementenhal? Het OCMW 
betaalt de inrichting van dit 
restaurant dat plaats zal bieden 
aan een vijftigtal personen. Het 
wordt dus duidelijk geen eet-
zaaltje met eenvoudig meubilair 
waar vrijwilligers de dagscho-
tels bereiden en serveren. Deze 
250 000 euro lijkt ons meer een 
cadeau van het OCMW om het budget van de evenementenhal rond te krijgen.

Kan de OCMW-voorzitter ons even antwoord geven op volgende vragen? 
• Hoeveel inwoners van Glabbeek komen hiervoor in aanmerking ?
• Wie gaat dit restaurant ‘uitbaten’? 
• Wie bereidt de maaltijden en aan welke prijs ?
• Welke andere diensten worden aangeboden en waar vindt men het personeel en de vrijwilligers om dit op regelmatige basis open 

te houden?
• Welk jaarlijks budget wordt hier voorzien?

De socialistische voorzitter van het OCMW zou best eens zijn basis en de vrijwilligers uit onze gemeente raadplegen.

Goedkope maaltijden aanbieden in een zaal die 250 000 euro zal kosten, lijkt ons niet meteen een daad van socialistisch idealisme.



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


