
Geniet van een mand gevuld met heerlijke broodjes, beleg, yoghurt, fruit, drank …

Breng onderstaand strookje vóór 5 juli binnen bij Lies Boels (Kerkstraat 1A, 3381 Kapellen), mail naar lies.boels@n-va.be of schrijf in 
via www.n-va.be/glabbeek. Gelieve het gepaste bedrag vóór 5 juli over te schrijven op het rekeningnummer BE22 9733 5438 1147.

Geniet van 
de zomer

Binnenkort een hondenlosloopweide in Glabbeek? 
De vraag naar hondenlosloopweides wordt steeds groter. Glabbeek telt nog geen enkele hondenlosloopweide. Nochtans gaf het 
gemeentebestuur sinds 2012 aan hier werk van te willen maken.

Het is verboden om honden los te laten 
lopen op openbare plaatsen. Loslopende 
honden zorgen bij mensen regelmatig 
voor een onveiligheidsgevoel en brengen 
niet alleen andere recreanten en hun 
dieren in gevaar, maar ook de natuur. 
Denk maar aan het verstoren van vogels 
of het opjagen van reeën en andere dieren, 
al dan niet met fatale afloop. In Kapellen 
hangt in de fruitboomgaarden zelfs al een 
gedenkplaatje van een reetje dat gedood 
werd door een hond. 

Ontspanning voor honden én baasjes
Uiteraard moeten honden de kans krijgen 
om zich eens volledig uit te leven. Dat 
kan op een speciaal daarvoor voorziene 
hondenlosloopweide. De N-VA wil in 
Glabbeek een hondenlosloopweide 
met een sociaal karakter. Op de weide 

kunnen hondeneigenaars hun viervoeters 
vrij laten rondlopen. De honden kunnen 
er ontspannen of zich helemaal uitleven, 
dat kan al zeker als er voldoende plaats is 
om te rennen of als er obstakels voorzien 
zijn. Niet alleen voor de honden is het 
een echte ontspanningsplaats, ook de 
hondeneigenaar zou er kunnen rusten 
op een bankje of een praatje maken met 
andere baasjes.

Inspraak van inwoners
Wij hopen alvast dat het gemeentebestuur 
of Natuurpunt een geschikte locatie kan 
vinden. Het lijkt ons een fijn idee mochten 
de inwoners een suggestie doen over de 
plek waar de weide kan komen. Uiteraard 
moet er bij de inwoners voldoende draag-
vlak zijn en moet de juiste locatie gekozen 
worden.

De honden in onze buurgemeente 
Tielt-Winge kunnen zich al uitleven op de 
losloopweide aan het Troostembergbos.

Een toeristisch en landelijker Glabbeek

Naam:  ....................................................................................................................................................

E-mail:  ................................................................................................................................................... Gsm:  .......................................................

Ontbijt volwassenen: … X 12 euro Ontbijt kindjes: … X 7 euro

 Leveren - adres:  ....................................................................................................................................................... Ophalen

Ontwaak op zondag 11 juli met onze heerlijke ontbijtmand

Leveren of ophalen tussen:

 7.30-8 uur
 8-8.30 uur

 8.30-9 uur
 9-9.30 uur

 9.30-10 uur
 10-10.30 uur

 10.30-11 uur
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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 28 mei.



Een veiliger Glabbeek

Een netter Glabbeek

N-VA pleit voor buurtinformatienetwerken 
N-VA Glabbeek vroeg het schepen-
college om een buurtinformatienetwerk 
(BIN) op te richten, maar kreeg een 
negatief antwoord. Een gemiste kans. 

Een BIN speelt niet enkel in op de veilig-
heid wat inbraken en vandalisme betreft, 
maar kan er ook voor zorgen dat onder 
anderen sluikstorters sneller of effectief 

gevat worden. Met een buurtinformatie-
netwerk houden de buurtbewoners de 
omgeving in het oog en rapporteren 
verdachte handelingen aan de politie.

Cameraschild
Het schepencollege acht de oprichting 
van een BIN niet belangrijk. Wij betreuren 
het dat zij dit geen kans willen geven. De 

verdediging luidt dat er door corona 
minder of geen inbraken zijn en dat men 
in de toekomst aan de veiligheid zal 
werken door cameraschilden te plaatsen. 
Maar die zijn enkel voorzien in de dorps-
kernen. Daarom lijkt de oprichting van 
een BIN ons toch een meerwaarde, uiter-
aard boven op de toekomstige camera-
schilden.

Meer banken, meer vuilnisbakken 
Wij zijn blij te horen dat het gemeentebestuur meer banken 
plaatst op de wandelroutes in onze gemeente. Extra ont-
spanningspauzes tijdens een wandeling zijn voor iedereen 
meer dan welkom. Wij hopen wel dat er bij elke bank een 
vuilnisbak komt, zodat er minder kans is op zwerfafval.

Containerpark wordt gedeeltelijk 
gratis
Het gemeentebestuur snoeit in de prijzen van het container-
park, en zorgt ervoor dat u heel wat materiaal gratis naar het 
containerpark kan brengen. Dat kunnen wij alleen maar toejui-
chen. Hopelijk zorgt deze beslissing voor minder zwerfvuil.

Vuilnisbakken met verkleinde 
inwerpopening
Het gemeentebestuur heeft onlangs een test gedaan met 
enkele vuilnisbakken waarbij de afvalopening verkleind 
werd. Daardoor kan men geen huishoudelijk afval meer 
in de vuilnisbak gooien. Wij hopen dat de kleinere 
openingen niet zorgen voor extra vuiligheid op de grond. 
Want liever afval in de vuilnisbak dan op de grond.

Werkstraffen in Glabbeek
N-VA Glabbeek pleit ervoor dat werkstra� en binnenkort ook uitgevoerd kunnen worden bij de gemeentelijke diensten in 
Glabbeek. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij de groendienst, de bibliotheek of in de keuken van het rusthuis. Extra handen 
zijn daar altijd welkom. Werk is er genoeg. Een win-win dus voor de samenleving en onze gemeente. 

In meer dan honderd steden en gemeen-
ten in Vlaanderen kunnen werkstraffen 
al uitgevoerd worden bij gemeentelijke 
diensten. Wij stellen voor dat ook onze 
gemeente hiervoor een samenwerking 
aangaat met de Vlaamse overheid. Ook 
onze gemeentelijke diensten kunnen 
ongetwijfeld een paar extra helpende 
handen gebruiken. Bovendien zorgen we 
er zo mee voor dat de straf snel volgt op 
de overtreding.

Meerwaarde voor gemeente
Mensen kunnen een werkstraf krijgen 
voor zeer uiteenlopende feiten: van 
verkeersdelicten over eigendomsdelicten 
tot drugsgerelateerde zaken. Zeer zware 
misdrijven zoals zedenfeiten, doodslag of 
gijzelingen zijn uitgesloten. De justitie-
assistent zoekt samen met de gemeen-
telijke dienst in kwestie steeds naar een 
goede match. Het is belangrijk dat er een 
meerwaarde is voor de gemeente zelf. Een werkstraf kan onder meer bij de 

groendienst uitgevoerd worden. 

glabbeek@n-va.be
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Minister Weyts 
investeert in 
De Duizendpoot 
in Bunsbeek
Vlaams minister van Onderwijs 
Ben Weyts (N-VA) investeert ruim 
12.000 euro in Vrije Basisschool De 
Duizendpoot in Bunsbeek. Een oude verwarmingsketel in 
blok C zal daarmee vervangen worden. “Wij bouwen verder 
aan een betere onderwijskwaliteit voor onze leerlingen”, zegt 
Weyts. “Die onderwijskwaliteit krikken we mee op door te 
investeren in onze scholenbouw.”

Onderwijsminister Weyts trekt deze regeerperiode in totaal 
een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Deze 
financiële steun kunnen schoolbesturen krijgen voor bouw- of 
verbouwingswerken. In totaal investeert Weyts 3 miljard euro 
in scholenbouwprojecten. Deze investeringsgolf komt ook 
Bunsbeek ten goede.

Belangrijke investeringen
“We blijven inzetten op de vernieuwing en de modernisering 
van het onderwijspatrimonium”, zegt Ben Weyts. “Deze inves-
teringen zijn van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en 
personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs 
werken.”

N-VA Glabbeek doet oproep aan 
gemeentebestuur: 

“Ga gesprekken aan over 
vrijwillige fusie”
Het gemeentebestuur van Tielt-Winge wil graag fusioneren 
met enkele buurgemeenten. Bekkevoort hee�  interesse, 
Kortenaken voert een onderzoek uit naar de mogelijkheden 
en Glabbeek zegt botweg ‘neen’. Nochtans kan een vrijwillige 
fusie heel wat voordelen opleveren.

Een fusie op vrijwillige basis geniet ieders voorkeur, maar 
de kans dat kleine gemeenten ooit verplicht worden tot een 
fusie, wordt steeds waarschijnlijker. Schaalvergroting wordt 
noodzakelijk.

Wat heeft Glabbeek te bieden? Wat hebben de andere gemeen-
ten ons te bieden? Hoe interessant zijn de andere gemeenten 
voor ons? Met welke gemeente(n) willen onze inwoners graag 
dat we fusioneren? Als men het gesprek niet aangaat en geen 
onderzoek opent, kan men het simpelweg niet weten. 

Gemiste kans
Wanneer onze buurgemeenten nu zouden fusioneren en 
Glabbeek wil niet meedoen, moeten wij dan later verplicht 
met de minst logische gemeente(n) fusioneren? Dat het 
gemeentebestuur niet op zijn minst een vrijblijvend gesprek 
aangaat met de buurgemeenten, is een gemiste kans.  

Volg ons op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten

@NVA_GlabbeekN-VA Glabbeekwww.n-va.be/glabbeek nva_glabbeek

Wist u dat ...

  we na onze actie 
voor de Warmste 
Week in decem-
ber de smaak te 
pakken hebben 
gekregen en nu 
regelmatig bloed 
gaan geven? 
Geeft u al bloed?

  we dit jaar meegedaan hebben met de 
virtuele AG Antwerp 10 Miles? Dorien en 
Katrien liepen allebei 6 kilometer! Lies 
fi etste met 
hen mee.

  heel wat mama’s blij 
waren met ons 
dessertenbuffet op 
Moederdag?

www.n-va.be/glabbeek
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

1

2
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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