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Glabbeek wordt partner van de European Disability Card
Onze gemeente is partner geworden van de European Disability Card. Met die kaart kunnen
personen met een beperking makkelijk aantonen dat ze in België erkend zijn als persoon met
een handicap. Zeker voor mensen met een beperking die niet visueel waarneembaar is, zoals
autisme, is het een dankbaar hulpmiddel. De kaart kwam er na jarenlange inzet door Pieter
Paul Moens, bestuurslid van N-VA Lebbeke, die zelf autisme heeft.
In het verleden stonden personen met een beperking soms in de kou, omdat ze bij aanbieders
van cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten hun handicap niet op papier konden bewijzen.
De European Disability Card maakt komaf met die pijnlijke situaties.
N-VA Glabbeek is dankbaar dat onze gemeente eindelijk partner is geworden. “Wij hopen dat
het gemeentebestuur de kaart ook actief zal promoten, zodat we mensen met een beperking
meer kunnen betrekken bij het sociale gebeuren in Glabbeek”, zegt bestuurslid Lies Boels, die
zelf al een European Disability Card heeft.

Lies Boels, bestuurslid

Meer informatie vindt u op www.eudisabilitycard.be

Minister Demir erkent Middenloop Velpevallei
in Glabbeek als natuurreservaat
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft de Middenloop Velpevallei officieel erkend als natuurreservaat. Dankzij die
erkenning ontvangt Natuurpunt voortaan jaarlijks beheersubsidies.
Minister Demir werkte op minder dan drie maanden tijd alle nog hangende natuurerkenningsdossiers weg. Maar liefst 682,5 hectare
extra natuur komt zo onder effectief natuurbeheer. Daaronder ook de Middenloop Velpevallei in Glabbeek, goed voor 22,7 hectare.
Natuurpunt zal instaan voor het dagelijks beheer en het onderhoud van het gebied.
De minister wil ook een toegankelijkheidsplan opmaken, zodat bezoekers maximaal kunnen genieten van de natuur die in Glabbeek
floreert, zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten.

Win-win voor mens en natuur

Zuhal Demir
Vlaams minister
van Omgeving

N-VA Glabbeek is zeer tevreden met het werk van minister Demir. “Dankzij de erkenning kan
Natuurpunt de natuurkwaliteit van de Middenloop Velpevallei nog verhogen. Dit is een win-win
voor mens én natuur in onze gemeente”, zegt afdelingsvoorzitter Katrien Everaert.
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Zaterdag 14 maart
N-VA VIA gaat naar het
Vlaams Parlement

Zaterdag 16 mei
Zwerfvuilactie, start aan apotheek
Zuurbemde

Zaterdag 4 april tot zondag 12 april
Geocaching, regio Kapellen

Zondag 7 juni
Kindernamiddag

Zondag 26 april
10 Miles Antwerpen

Zondag 12 juli
Ontbijtmand aan huis

Surf voor meer informatie naar www.n-va.be/glabbeek

GLABBEEK

Geocaching

10 Miles in Antwerpen

Houdt u van avontuur in onze landelijke gemeente?
Neem dan van 4 tot 12 april deel aan onze geocaching.

Ons enthousiaste team neemt ook dit jaar deel aan de
6 kilometerrun op de 10 Miles in Antwerpen op zondag
26 april. De N-VA loopt ten voordele van Akabe Schep
Vreugde. Loopt u ook mee? Meld u aan via lies.boels@n-va.be.

Schrijf in via dorien.boels@n-va.be en u krijgt de eerste
coördinaten. Geef na de
wandeling uw antwoord door
en wie weet wint u een mooie
prijs.

De Verandering werkt
voor Vlaams-Brabant
Met de N-VA …

... versterken we het Vlaamse en groene
karakter van onze provincie

... komt er in het arrondissement
Halle-Vilvoorde een volwaardig justitiehuis

... geniet u binnenkort van meer en betere
fietssnelwegen en veilige lokale
fietsverbindingen

... investeren we met het Vlaamse
Randfonds extra in kinderopvang, zorg,
welzijn, inburgering en onderwijs

“

De Vlaams-Brabantse
steden en gemeenten
krijgen van de Vlaamse
Regering 132 miljoen euro
extra om hun open ruimte
te bewaren, de pensioenen
te betalen en te blijven
investeren.
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