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BARBECUE

Iedereen
welkom!

Zaterdag 28 september vanaf 17 uur
Ontmoetingscentrum Mardijk - Halensebaan 100d, 3461 Wersbeek
De bestuursleden van N-VA Glabbeek en N-VA Bekkevoort nodigen u van harte uit op hun barbecue.
U hebt de keuze uit:
Barbecue volwassenen: 17 euro
Barbecueworst, saté en kipfilet met uitgebreid groentebuffet
Barbecue kinderen (tot twaalf jaar): 8 euro
Chipolataworst met uitgebreid groentebuffet
Vegetarisch: 13 euro
Vegetarische burger met uitgebreid groentebuffet

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Inschrijven kan tot en met dinsdag 24 september.
Mail naar glabbeek@n-va.be met vermelding van uw naam,
het aantal personen en hun menukeuze of bel naar een van
onze bestuursleden.
• Katrien Everaert: 0495 48 89 89
• Lies Boels: 0498 80 75 54
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Zaterdag 21 september: World Cleanup Day

Ruim samen met N-VA
Glabbeek zwerfvuil op
Sint-Antoniuskerk in Wever
Solveldweg 2-8, 3384 Glabbeek
Op zaterdag 21 september is het World Cleanup Day, de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar. Vrijwilligers over
de hele wereld ruimen die dag zoveel mogelijk zwerfvuil op. Vorig jaar waren dat er maar liefst 18 miljoen, die samen zo’n
88 miljoen kilogram afval verzamelden.
N-VA Glabbeek gaat sinds november vorig jaar regelmatig op pad om zwerfvuil te verzamelen en wil zo haar steentje
bijdragen aan de toenemende vervuiling. Ook op World Cleanup Day zijn we van de partij. We waren dit jaar zelfs het
eerste team dat zich inschreef.
Maakt u op 21 september deel uit van ons team? Neem dan contact op met organisatieverantwoordelijke Lies Boels via
lies.boels@n-va.be of 0498 80 75 54. Wij zorgen voor een veiligheidsvestje, een grijper en handschoenen. Afspraak aan de
kerk in Wever om 14 uur.

Voorstellen voor een proper Glabbeek
Nog te veel zwerfvuil ontsiert onze wegen, boomgaarden en bossen. Opruimacties alleen zijn uiteraard niet voldoende om het
zwerfvuilprobleem aan te pakken. N-VA Glabbeek heeft volgende voorstellen:
• Meer vuilnisbakken, niet enkel op de wegen, maar ook in boomgaarden en bossen. “Die moeten uiteraard ook regelmatig
leeggemaakt worden door de gemeentelijke diensten”, licht voorzitter Katrien Everaert toe. “Met overvolle vuilnisbakken kunnen
we dit probleem niet aanpakken.”
• Blikvangers op plaatsen waar veel afval gegooid wordt. “Die moeten mensen motiveren om hun afval niet meer in de velden te
gooien, maar in de blikvangers. Blikjes rechtstreeks vanuit de auto in de blikvanger gooien. Makkelijker kan niet!”
• Buurtinformatienetwerken (BIN’s). “In een BIN houden buurtbewoners mee een oogje in het zeil en kunnen ze de politie
contacteren als dat nodig is.”
• Strengere straffen voor wie toch nog sluikstort. “We denken daarbij ook aan taakstraffen”, legt Katrien Everaert uit.
“Wie mee afval heeft opgeruimd of wie meegedraaid heeft in het containerpark of de gemeentelijke vuilophaaldiensten zal
twee keer nadenken voor hij nog eens sluikstort.”

Geslaagde eerste kindernamiddag
Op zondag 23 juni hielden we onze allereerste kindernamiddag met als thema ‘het circus’. Het was een namiddag met veel plezier
voor jong én oud. Ballen gooien, kegels omwerpen, jongleren, bowlen ... iedereen kon zich uitleven. Bedankt aan iedereen die erbij
was en samen met ons genoten heeft op deze speelse dag.

glabbeek@n-va.be
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N-VA krijgt gelijk

Ruim 1,2 miljoen euro voor Hangaar 44
De verbouwingswerken van evenementenhal Hangaar 44 zullen ruim 1,2 miljoen euro kosten. Veel meer dan aanvankelijk
gedacht. N-VA Glabbeek waarschuwde daar van in het begin al voor.

Topje van de ijsber

Het bedrag van 1,2 miljoen euro dient enkel voor de verbouwing
van de evenementenhal en het sociaal restaurant, dat zich onder
hetzelfde dak bevindt. Het asbestvrij maken van de daken van
de andere loodsen op het gemeentelijk domein valt niet binnen
het bedrag. Ook de aanleg van de parking voor 400 wagens is
niet in deze prijs inbegrepen.

Het gemeentebestuur verkondigt trots dat de evenementenhal in
2019, op één weekend na, verhuurd of al gereserveerd werd.
Niet moeilijk als het gemeentebestuur al zijn eigen evenementen
er laat plaatsvinden. Wij hopen dat de gemeente met die keuze
de andere gemeentelijke zalen niet tekortdoet. Daarnaast mag de
verkeersdrukte rodom Hangaar 44 de verkeersveiligheid niet in
het gedrang brengen.

Lekker ontbijt
Op zondagochtend 6 juli, het weekend voor onze Vlaamse feestdag, heeft N-VA
Glabbeek lekkere ontbijtjes voorzien. Ons team was vroeg uit de veren om ze klaar te
maken en te bedelen in Glabbeek.
In de ontbijtmanden zaten heel wat lekkere streekproducten, onder meer van slagerij
Bart & Nathalie, bakkerij Het Brood, Fruit Vanhellemont en Melkerhei.
Bedankt aan iedereen die een ontbijtmand besteld heeft. Hopelijk heeft het gesmaakt!

Wist u dat …
 we een kijkje namen bij
…
‘Kunst in de Kerk’, een fijn
initiatief van het gemeentebestuur? Er werden
kunstwerken van 30 lokale
en regionale kunstenaars
tentoongesteld. Prachtig!

 N-VA Glabbeek op zaterdag 8 juni
…
zwerfvuil verzamelde in Attenrode? Het
mag gezegd worden: de straten lagen er
daar redelijk proper bij. Houden zo! Onze
volgende acties vinden plaats op 21
september aan de kerk in Wever en op 16
november aan de bibliotheek in Glabbeek.
U bent telkens welkom om 14 uur.

 wij op 11 juli onze vlaggen
…
uithingen voor de Vlaamse
feestdag?

 we op vrijdag 27 december een
…
alleenstaanden- en seniorennamiddag
organiseren in het parochiecentrum in
Attenrode? Afspraak om 14 uur.

www.n-va.be/glabbeek

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw N-VA-verkozenen uit Vlaams-Brabant:
Vlaams Parlement

Kamer

Europa

Ben Weyts
Nadia Sminate
Lorin Parys
Piet De Bruyn
Inez De Coninck
Allessia Claes

Theo Francken
Kristien Van Vaerenbergh
Darya Safai
Jan Spooren
Katrien Houtmeyers

Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

