www.glabbeek.be
Beste inwoner,
Informatie, communicatie en inspraak zijn voor het nieuwe gemeentebestuur de drie belangrijke pijlers
van het nieuwe beleid. Het is dan ook met enige trots dat wij deze eerste editie van het nieuwe
gemeentelijk infokrantje kunnen presenteren. Want een transparante bestuursstijl is één van de
belangrijkste prioriteiten van dit gemeentebestuur.
Wij zullen met deze infokrant voortaan maandelijks communiceren. In samenwerking met
Primetime Communication Group wordt dit nieuw gemeentelijk infokrantje via Post huis-aan-huis
bij alle inwoners bedeeld.
We schakelden over naar een maandelijkse editie (met uitzondering van de vakantiemaanden
juli en augustus) om frequenter informatie te delen met naar alle inwoners. Ook kunnen
verenigingen en middenstanders in dit maandelijkse krantje adverteren. Maar belangrijk: naast het
maandelijkse officiële nieuws uit gemeente- en OCMW-bestuur en de commerciële advertenties,
is er een onafhankelijk redactioneel gedeelte dat verzorgd wordt door de uitgever en waar elke
inwoner of vereniging aan bod kan komen met nieuws uit onze eigen gemeente.
Dankzij de samenwerking met een uitgeverij, stijgt het budget voor de verwerving van het gemeentelijke nieuws niet. U merkt het: het nieuwe gemeente-bestuur is zuinig en probeert de inwoners toch
meer te geven zonder meer te moeten uitgeven.
Veel leesplezier,
Peter Reekmans

Jos Vicca

Schepen van Communicatie

Burgemeester
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VOORWOORD

GEMEENTE GLABBEEK ZOEKT M/V

1 TECHNISCH ASSISTENT NIVEAU D VOLTIJDS
AANBOD

in gesco verband, met aanleg van wervingsreserve
(18 maanden)

Geïndexeerde bruto maandwedde (salarisschaal D1-D3):
min. €1.707,04 en max. €1.932,50. De minimumwedde kan

�� ��������������������������������������������

verhoogd worden door aanrekening van vorige openbare

�� ���������������������������������

diensten. Relevante beroepservaring uit privésector/zelf-

�� �������������������������������������������

standige: max. 8 jaar meerekenbaar. Andere ﬁnanciële

�� �� ����� ��� ������������������������� ���� ���� ���� �������

voordelen: maaltijdcheques, ﬁetsvergoeding,… Meer infor-

met machines.

matie is te verkrijgen bij de personeelsdienst 016 77 29 33
of personeelsdienst@glabbeek.be

VOORWAARDEN:
Er zijn geen diplomavereisten.

HOE SOLLICITEREN?

�� �� �������� ���� ��� ������������������ ���� ��������� ����

De sollicitatiebrief met C.V en een uittreksel uit het straf-

VDAB).

register, moet ons uiterlijk op 15 april 2013 bereiken. De

�� ������������������������

postdatum geldt als bewijs. Kandidaturen worden aan-

�� �� ������� ��� ��� ������������������� ���� �������� ���� ����
praktisch en een mondeling gedeelte.

getekend gericht aan het college van burgemeester en
schepenen Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek.

NIEUW GEMEENTEBESTUUR
DE GEMEENTERAAD

Voorzitter Gemeenteraad:

Matthias Mertens (Dorpspartij)

Dave Debecker (sp.a)

Maria Saelmaekers (CD&V)

Peter Reekmans

Yvette Sterkendries

Jos Vicca

Gaby Trompet (CD&V)

(Dorpspartij)

(Dorpspartij)

Simon Vandermeulen

(Dorpspartij)

(sp.a)

Georges Arnauts

(CD&V)

Michaël Pierlé (Open VLD)

Gemeenteraadsleden:

Kris Vanwinkelen (Dorpspartij)

Herman Arnauts (CD&V)

Tom Peeters (N-VA)

Hans Hendrickx

Hilde Holsbeeks

Greet Holsbeek

Lowie Steenwegen (samen)

(Dorpspartij)

(Dorpspartij)

(CD&V)
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NIEUW GEMEENTEBESTUUR
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

JOS VICCA (SP.A) – BURGEMEESTER

MATTHIAS MERTENS (DORPSPARTIJ) – 3DE SCHEPEN

Bevoegdheden: �������� �� ���������� �� ��������� ������� ��

Bevoegdheden:�����������������������������������������-

Ruimtelijke Ordening

zieningen

Zitdagen (gemeentehuis): Maandag 18 - 20 uur // Dinsdag

Zitdagen (gemeentehuis): Maandag 18 - 20 uur // Donderdag

9 - 12 uur // Woensdag 14 - 16 uur // Donderdag 9 - 12 uur //

9 - 12 uur // Zaterdag 10 - 12 uur // en op afspraak.

Zaterdag 10 – 12 uur // en op afspraak.

Contactgegevens:� ������������ ���� ����� ������ �� ���� ��� ���

Contactgegevens:�����������������������������������������������

��� ��������� ��������������� ����� ��� ��� ��� ������ �� ��������

(kantoor gemeentehuis), 016 77 73 95 (privé), 0476 65 76 56

matthias.mertens@glabbeek.be

��������������������������������������

HILDE HOLSBEEKS (DORPSPARTIJ) – 4DE SCHEPEN

PETER REEKMANS (DORPSPARTIJ) – 1STE SCHEPEN

Bevoegdheden:� ������ �� ������ �� ���������� �� �������� �� �����-

Bevoegdheden:������������������������������������������-

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������-

Zitdagen (gemeentehuis): Maandag 18 - 20 uur // Woensdag

vernieuwing

10 – 12uu en 14 – 16 uur // Zaterdag 10 - 12 uur // en op afspraak.

Zitdagen (gemeentehuis): Maandag 18 – 20 uur // Dinsdag

Contactgegevens:� ���������������� ��� ����� ��������� ���

10 - 12 uur // Donderdag 10 - 12 uur // Zaterdag 10 – 12 uur //

016 77 29 30 (kantoor gemeentehuis), 0476 34 54 82 (GSM)

en op afspraak.

�����������������������������������������

Contactgegevens:�������������������������������������������

JOHNNY REWEGHS (SP.A) – 5DE SCHEPEN
���� ��� ��� ��� ���������������� ����� ��� ��� ��� ������ �� �������� EN OCMW-VOORZITTER
(kantoor gemeentehuis), 02 552 48 59 (kantoor parlement),

Bevoegdheden:��������������������������������������������

peter.reekmans@vlaamsparlement.be

�������������������������������������������������������

KRIS VANWINKELEN (DORPSPARTIJ) – 2DE SCHEPEN

Zitdagen (OCMW): Maandag 18 - 20 uur // en op afspraak.

Bevoegdheden:� ������� �� �������� ������ �� ��������� �� ������-

Zitdagen (gemeentehuis): Dinsdag 9 – 12 uur // Woensdag 9 –

��������� ������������� �� ������������ �� ��������� �� ������-

12 uur // Donderdag 9 – 12 uur // Zaterdag 10 – 12 uur.

������������������

Contactgegevens:� ��������������� ������ ����� ��������� � ���

Zitdagen (gemeentehuis): Maandag 9 – 12 uur en 18 - 20 uur

������������������������������������������������������������

// Dinsdag 9 - 12 uur // Zaterdag 10 - 12 uur // en op afspraak.

voorzitter@ocmw.glabbeek.be

Contactgegevens:������������������������������������������������
��������� ��������������� ����� ��� ��� ��� ������ �� ��������
kris.vanwinkelen@glabbeek.be
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IN MEMORIAM:
ANDRE DEBECKER
Op woensdag 9 januari 2013 is op

Als schepen was hij steeds bevoegd

70 jarige leeftijd Ere-Schepen André

voor Financiën en Cultuur, en bouwde

Debecker overleden. In totaal was hij

hij in deze domeinen een grote experti-

48 jaar gemeenteraadslid en 23 jaar

se op die hij ter beschikking stelde van

eerste schepen van onze gemeente.

onze gemeente.

RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN:
KLACHT OPPOSITIE ONGEGROND VERKLAARD
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen Vlaams-Brabant heeft

onwettelijk schepen geworden was. De Raad voor Verkiezings-

op dinsdag 5 maart uitspraak gedaan over de klacht van Hil-

betwistingen is in hun uitspraak formeel: de aanstelling van

de Holsbeeks als vierde schepen van de gemeente Glabbeek.

Hilde Holsbeeks als schepen is niet strijdig met het decreet

De klacht was ingediend door de oppositiepartijen. Die

gebeurd. De klacht van de oppositie werd dan ook ongegrond

betichtte de voorzitter van de gemeenteraad ervan het

verklaard.

decreet overtreden te hebben en stelde dat Hilde Holsbeeks

BELASTINGEN STIJGEN NIET IN GLABBEEK,
HUISVUILZAKKEN WORDEN ZELFS GOEDKOPER
De gemeenteraad van Glabbeek keurde op donderdag

nog 2,50 euro, dit wordt vanaf 1 juli ‘13 goedkoper, je betaalt

21 februari ‘13 de tarieven i.v.m. afval, onroerende voorheffing

dan amper 2,25 euro. Dit is te wijten aan een nieuw decreet dat

en personenbelastingen goed. Er kwamen geen belasting-

vanaf die datum in uitvoering gaat. Ook besliste de gemeente-

stijgingen. Meer zelfs: de prijs van de huisvuilzakken gaat vanaf

raad om een kleinere huisvuilzak van 40 liter vanaf die datum

1 juli ‘13 zelfs omlaag. Vandaag kost een huisvuilzak van 60 liter

in te voeren, tegen de prijs van 1,50 euro.

VLAAMS PARLEMENTSVOORZITTER BRENGT
OFFICIEEL BEZOEK AAN GLABBEEK
Tijdens dit bezoek werden ook de plannen voor een hechtere
samenwerking tussen de gemeente Glabbeek en de fruitveiling bekendgemaakt. Het gemeentebestuur wil de realisatie
van de nieuwe KMO-zone en de uitbreiding van de fruitveiling
in de Craenenbroekstraat als één dossier realiseren. Vandaag
hebben de gemeente Glabbeek en de fruitveiling een principieel akkoord over deze uitbreiding. Naast de KMO-zone die
1,7 hectare groot zal zijn, krijgt de veiling ook 1,3 hectare ter
beschikking voor uitbreiding aan de overzijde van hun huidige
Op vrijdag 8 maart 2013 bezocht Vlaams Parlementsvoorzitter

vestiging. Het gemeentebestuur wil onze gemeente - in samen-

Jan Peumans onze gemeente. Hij bracht een bezoek aan de

werking met de fruitveiling - nog meer als fruitgemeente bij

gemeentelijke diensten en de Glabbeekse fruitveiling (BFV).

uitstek promoten.
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OPENBARE WERKEN:
PLANNING RIOBRAWERKEN
De komende periode zullen er rioleringswerken door Riobra

PERIODE 2013 – 2014

gebeuren in meerdere straten van de gemeente. Ook zullen

�� ���������: in uitvoering (rioleringswerken Riobra)

er werken in het kader van afvalwaterzuivering gebeuren

�� �����������: aanvang der werken +/- maart 2013 (enkel

door Aquaﬁn. Het gemeentebestuur heeft samen met Riobra

werken Aquaﬁn tussen de Sint-Katarinastraat en de grens

en Aquaﬁn een concrete planning voor 2013 en een eerste
planning voor de volgende jaren opgesteld. Dit is louter een
informatieve mededeling, op het ogenblik dat de werken aan
uw straat concreet worden, zullen wij de inwoners uitgebreider
informeren.

met Kersbeek)
�� �����������������: aanvang der werken +/- mei-juni 2013
(rioleringswerken Riobra)
�� �����������: aanvang der werken +/- september-oktober
2013 (enkel wateroverlast in centrum van Attenrode)

PERIODE 2014 – 2015
�� ������������������� �� ����������� �� �����������������
(rioleringswerken Riobra)
�� �������������� (rioleringswerken Riobra)

PERIODE 2015 – 2016
�� ��������������� (rioleringswerken Riobra)
�� ����������� (rioleringswerken Riobra)

PERIODE 2016 - …
�� ������������������ (rioleringswerken Riobra)
�� ��������������������������� (rioleringswerken Riobra)
�� ����������� (rioleringswerken Riobra)
�� ����������� (rioleringswerken Riobra)
�� ��������������� (rioleringswerken Riobra)

PLAATSELIJK VERKEER
VOOR KAPELSTRAAT EN
BERKENDREEF IN BUNSBEEK
Al jaren vragen de inwoners van de

selijk verkeer te voorzien. Er zullen kor-

Kapelstraat en de Berkendreef in deel-

telings nieuwe verkeersborden worden

gemeente Bunsbeek om in hun straat

aangebracht, maar ook zal de politie

enkel nog plaatselijk verkeer toe te

regelmatig controle uitvoeren. De eer-

laten. De leefkwaliteit van de inwoners

ste periode zal er aan automobilisten

van beide staten werd al te lang ver-

die geen plaatselijk verkeer zijn en toch

stoord door het feit dat hun straten

de straten blijven gebruiken een ver-

als echte sluipwegen gebruikt worden.

wittiging gegeven worden, maar wie

Het schepencollege nam na unaniem

hardnekkig deze straten als sluipweg

positief advies van de verkeersraad de

blijft gebruiken mag zich aan boetes

beslissing om deze straten van plaat-

verwachten.
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OPROEP: GEËNGAGEERDE INWONERS GEZOCHT
VOOR ADVIESRADEN
Het gemeentebestuur wil de inwoners zoveel mogelijk betrekken
bij het beleid. In de adviesraden krijgen de inwoners inspraak:

SENIORENRAAD
De seniorenraad is de actieve belangenbehartiger van de

ze kunnen er terecht met hun ideeën, oplossingen, voorstellen

Glabbeekse senioren. Deze raad volgt het seniorenbeleid op

…In de adviesraden zetelen geïnteresseerde en gemotiveerde

binnen de gemeente. Naast seniorenverenigingen, ziekenzorg-

inwoners (vrijwilligers, mensen uit het verenigingsleven,

kernen en het woonzorgcentrum kunnen ook 4 onafhankelijke,

belangengroepen e.d.) die het bestuur adviseren over allerlei

niet-georganiseerde senioren lid worden. Hierbij streven we

materies: bibliotheek, cultuur, erfgoed, jeugd, senioren, sport,

naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van alle deel-

kinderopvang, middenstand, milieu, ruimtelijke ordening,

gemeenten. Ben jij als senior, wonende in Glabbeek, geïnteres-

trage wegen en mobiliteit en verkeer. Sommige adviesraden

seerd om jou steentje bij te dragen aan het seniorenbeleid van

zijn wettelijk verplicht, andere raden heeft het gemeente-

Glabbeek? Wil jij mee initiatieven ondersteunen en adviezen

bestuur zelf opgericht. Bij een adviesraad informeert en raad-

geven aan het gemeentebestuur over zaken waarmee een

pleegt het gemeentebestuur de leden over belangrijke beleids-

senior in aanraking kan komen? Dien uw kandidatuur in uiterlijk

beslissingen. De leden van de adviesraad kunnen vervolgens

op 30 april 2013 via onderstaande inschrijvingsstrook en werk

feedback geven. Bepaalde adviesraden organiseren activiteiten,

mee in een enthousiast team van senioren!

vormingen enzovoort voor hun leden en/of burgers. Nu het

Info: Tamara Willems, dienst vrije tijd, 016 77 29 37,

nieuwe gemeentebestuur geïnstalleerd is, worden de advies-

senioren@glabbeek.be

raden opnieuw samengesteld en is het gemeentebestuur op

0496 55 30 59, kris.vanwinkelen@glabbeek.be

of

Schepen

Kris

Vanwinkelen,

zoek naar nieuwe leden. Hieronder vind je een overzicht van
de adviesraden, en de contactpersoon om zich kandidaat te
stellen voor de adviesraad. Je kan je kandidaat stellen door

MILIEUADVIESRAAD (MAR)
De MAR adviseert de gemeente over het gemeentelijk milieu-

het inschrijvingsformulier terug te bezorgen. Dit moet voor

en natuurbeleid. Deze raad is een belangrijke actor in het creëren

30 april 2013 aan de contactpersoon (via e-mail of per post:

van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuur-

Grotestraat 33, 3380 Glabbeek). Op www.glabbeek.be vind je

beleid. Ook stimuleert dit het maatschappelijk debat met be-

hetzelfde contactformulier.

trekking tot dit gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Je kan
je kandidaat stellen door onderstaand formulier in te dienen

BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK

uiterlijk op 30 april 2013. Info: Lieve Uytterhoeven, milieu-

Hier zetelen vertegenwoordigers van de diverse fracties in de

ambtenaar, 016 77 29 34, milieu@glabbeek.be of Schepen Kris

gemeenteraad, gewone lezers en bibliotheekbezoekers. Dit

Vanwinkelen, 0496 55 30 59, kris.vanwinkelen@glabbeek.be

orgaan kan de gemeenteraad en het college adviseren over alle
aspecten van het bibliotheekbeleid: algemene werking (uitleenuren, inrichting, uitrusting …) of ﬁnanciële middelen. Het

VERKEERSRAAD
De verkeersraad buigt zich over mobiliteit, veiligheid en leefbaar-

werkt ook mee aan de meerjarenplanning en brainstormt over

heid van het verkeer en verstrekt adviezen aan de gemeente-

uitbreidingsactiviteiten. Ben je geïnteresseerd in de werking

raad en het college, zowel op eigen initiatief als op verzoek van

en dienstverlening van de bibliotheek? Ben je vertrouwd met

het college of de gemeenteraad. Is dit iets voor u, dan kunt u

de bibliotheek en kan je die ervaring op een positieve manier

zich uiterlijk op 30 april 2013 schriftelijk kandidaat stellen. Info:

aanwenden bij het geven van adviezen? Dan ben jij de persoon

Kristine Wauters, ambtenaar mobiliteit, 016 77 29 33,

die we zoeken … Je kan je kandidaat stellen door onderstaand

mobiliteit@glabbeek.be of 1ste Schepen Peter Reekmans,

formulier in te dienen voor 30 april 2013. Info: Alain Goyens,

0473 56 25 68, peter.reekmans@vlaamsparlement.be

bibliothecaris, 016 77 93 93, bibliotheek@glabbeek.be of Schepen
Johnny Reweghs, 0475 26 38 30, johnny.reweghs@glabbeek.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT ADVIESRAAD
Welke Adviesraad: ......................................

Adres: ..............................................................

Telefoon: .........................................................

.............................................................................

.............................................................................

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

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

Postcode: .......................................................

Andere: ............................................................

Woonplaats: ...................................................

Datum: .............................................................
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OPENBARE OPROEP TOT
DESKUNDIGEN IN DE GECORO
���� ��������������� ���� ��� ��������� ��������� ����� ����
����������������������������������������������������������
GECORO (de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening).

- inzicht hebben in, minsten vertrouwd zijn met ruimtelijke
ordening
- niet enkel diploma’s maar ook praktijkkennis of ervaring
door uitoefening van een speciﬁek beroep of engagement
kunnen wijzen op deskundigheid.

De GECORO is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het
niveau van de gemeente. Het decreet geeft de GECORO allerlei

We wijzen op de evenwichtige vertegenwoordiging van

opdrachten voor het lokaal ruimtelijk beleid. De meesten

vrouwen en mannen, overeenkomstig artikel 200 § 2 van het

daarvan hebben te maken met de planning, zoals o.m. een

Gemeentedecreet, van toepassing bij de samenstelling van de

adviserende rol in de totstandkoming van het gemeentelijk

GECORO. Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van

ruimtelijk structuurplan. Dit is een beleidsdocument dat het

19 mei 2000 en wijzigingen tot vaststelling van nadere regels

kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur en

voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de

ontwikkeling op lange termijn. Zij vervult ook een adviserende

GECORO. Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van

rol bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, steden-

03 juli 2009 tot vaststelling van een deontologische code voor

bouwkundige verordeningen en over het jaarprogramma voor

de leden van de GECORO.

ruimtelijke ordening. De commissie kan door de gemeenteraad
steeds om advies gevraagd worden over alle andere vraag-

De gemotiveerde kandidatuurstellingen met opgave van “titels

stukken van ruimtelijke ordening in de gemeente.

en verdiensten” moeten uiterlijk worden ingediend vóór vrijdag
26 april 2013 bij het college van burgemeester en schepenen,

�����������������������������������������������

Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek.

- voeling hebben met wat in de gemeente leeft

Voor meer informatie kan u terecht bij Dirk Degeest – diensthoofd

- voldoende onafhankelijk zijn

ruimtelijke ordening - telefoon 016 77 29 26 - ro@glabbeek.be

ONDERWIJS:
INFODAGEN KLEUTERS
OPENKLASDAG: WOENSDAG 08 MEI VAN 09U TOT 11.30U.
Tijdens deze openklasdag krijg je de gelegenheid om samen met je kind kennis te maken met de
directie, de juf en de zorgcoördinator. Er is een rondleiding voorzien in de school terwijl de kleuters
kunnen meedoen in de klas.

MEER INFO OP WWW.GEMEENTESCHOOL-GLABBEEK.BE

Gemeentelijke Basisschool
“De Springplank”
Dries 26, 3380 Glabbeek
Tel.: 016 77 77 77
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POLITIE: BEVEL TOT BETALEN
Vanaf 1 januari 2013 zullen niet betaalde onmiddellijke inningen

aantekenen waarna de zaak alsnog door een rechtbank zal

van bepaalde verkeersovertredingen sneller kunnen afgehan-

behandeld worden. Indien binnen een bepaalde termijn geen

deld worden. Dit gebeurt met een bevel tot betalen van de

bezwaar aangetekend wordt en de boete onbetaald blijft, zal

procureur des Konings. Als ook dit bevel onbetaald blijft zal

de procureur het bevel overmaken aan de federale overheids-

het doorgestuurd worden naar de administratie van de fede-

dienst Financiën die de som vervolgens kan invorderen.

rale overheidsdienst Financiën die de geldsom vervolgens met

NIEUWE PROCEDURE

alle rechtsmiddelen kan invorderen.

Het bevel tot betalen wordt per gerechtsbrief naar de over-

SNELLERE AFHANDELING

treder verzonden. Deze moet de geldsom binnen de 45 dagen

De oude procedure om verkeersboetes te innen verliep niet

na verzending van het bevel betalen. Er kan door de overtreder

altijd even vlekkeloos. De parketten konden niet bijbenen

een gemotiveerd bezwaar aangetekend worden bij de procu-

omdat de procedure omslachtig en tijdrovend was. Verkeers-

reur des Konings binnen de 30 dagen volgend op de dag van de

overtredingen die afgehandeld werden via het systeem van de

verzending van het bevel. Wanneer de procureur het bezwaar

onmiddellijke inningen (voorgesteld door de politiediensten)

niet aanvaardt zal de overtreder gedagvaard worden en zal

en die onbetaald bleven werden doorgezonden naar het par-

een rechtbank uitspraak doen. Als de overtreder geen bezwaar

ket. Deze stuurde op zijn beurt een voorstel tot minnelijke

aantekent binnen de 30 dagen na verzending van het bevel en

schikking. Indien dit ook onbetaald bleef werd de zaak door-

als de boete onbetaald blijft, dan wordt het bevel van rechts-

verwezen naar de rechter die een uitspraak diende te doen. In

wege uitvoerbaar en zal de procureur des Konings het over-

het nieuwe systeem is in principe geen rechtbank meer nodig.

maken aan de administratie van de federale overheidsdienst

Indien de onmiddellijke inning en minnelijke schikking onbe-

Financiën. Deze dienst zal dit vervolgens invorderen via de

taald blijft zal de procureur des Konings een betalingsbevel

belastingen.

sturen naar de overtreder. Deze laatste kan hierop bezwaar

BURGERZAKEN:
ELEKTRONISCHE IDENTITEITS-, VREEMDELINGENKAARTEN EN KIDS-ID - PRIJSSTIJGING
Rekening houdend met de stijging van de rechtstreekse en

De prijs van de elektronische identiteits- en vreemdelingen-

onrechtstreekse kosten verbonden aan de elektronische

kaart zal vanaf deze datum 17,00 euro bedragen voor onze

kaarten, verhoogt de FOD Binnenlandse Zaken de prijs die aan

inwoners. De prijs van de kids-ID wordt op 6,00 euro gebracht.

de gemeenten wordt aangerekend met 3,00 euro en dit vanaf
1 april 2013.

DEFECTE STRAATVERLICHTING IN UW BUURT?
Als je een defecte straatlamp opmerkt in je woonom-

gemeentebestuur op 016 77 29 29 tijdens de openingsuren van

geving, kan je dit vanaf nu ook melden via een nieuwe online

het gemeentehuis. Of u kan dit rechtstreeks doorgeven aan

meldingstool op de gemeentelijke website www.glabbeek.be.

Infrax zelf via het GRATIS telefoonnummer 0800 60 777 of

Uiteraard kan u dit ook telefonisch blijven doorgeven aan het

online www.infrax.be

BLOEDINZAMELINGEN
Het Rode Kruis organiseert op volgende tijd-

����������������������������������������������������

stippen bloed inzamelingen op het gemeente-

���������������������������������������������������

huis:

������������������������������������������������������

16 GEMEENTENIEUWS

INFODAG SENIOREN EN WONEN
Op maandag 22 april 2013 organiseert de gemeente in samen-

Verspreid over de dag zullen er ook infosessies georganiseerd

werking met Hartje Hageland een infodag rond wonen voor

worden. We geven je graag een greep uit het aanbod: woning-

senioren. De infodag zal doorlopend geopend zijn van 10.00

aanpassingen en premies, preventie en veilig wonen, de digi-

tot 16.00 uur. Bovendien is de toegang gratis. Je kan ook ge-

tale senior: de zilveren sleutel en nog veel meer. Je kan de dag

nieten van een hapje en een drankje, dat verzorgd wordt door

zelf rustig beslissen welke infosessie je volgt. De eerste kop

de seniorenbonden van Tielt-Winge.

koffie staat al warm voor u. En wie weet wint u wel één van
onze mooie prijzen!

PRAKTISCH
Wat: Infodag Senioren en Wonen
���������� alle senioren en sympathisanten
Wanneer: maandag 22 april 2013 van 10.00 tot 16.00 uur
Waar: GC De Maere, Leuvensesteenweg 187, 3390 Tielt-Winge
Gratis busvervoer met verschillende opstappunten in de deelgemeenten!

WAT KAN JE VERWACHTEN?
Op verschillende stands kan je aan specialisten alle mogelijke

MEER INFO?

vragen stellen over assistentiewoningen, serviceﬂats, zorg-

��������������Elke maandag van 9u tot 12u

wonen, en nog vele andere. Ook bij de thuiszorgdiensten,

Gemeentehuis Glabbeek, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

OCMW’s, ziekenfondsen kan u heel wat nuttige informatie

�����������������Oude pastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge

verzamelen. Je kan ook alles te weten over komen over vallen,

Tel. 016 53 66 96 of 0495 54 62 91

valgevaar en hoe je vallen kan voorkomen.

����������������������������������������������

WIJ HELPEN U ENERGIE BESPAREN!
WAAROM?

HOE VERANDEREN VAN LEVERANCIER?

Energie is duur en dat zal in de toekomst niet veranderen.

Wanneer je wil veranderen is dat heel gemakkelijk: je contacteert

Sterker nog, de prijzen blijven stijgen. Door ieder jaar opnieuw

de nieuwe leverancier die je gekozen hebt en meldt hem dat je

de V-test van de VREG te doen kan je heel wat geld besparen.

wil veranderen. De nieuwe leverancier zal dan alles regelen om

Met deze V-test kan je kijken welke voor jou de meeste

de overstap te maken. Hij zegt het contract bij je oude leveran-

geschikte leverancier is van elektriciteit en/of gas. Negen op

cier op en brengt alle praktische zaken in orde. Jij hoeft verder

de tien gezinnen betalen teveel voor hun energie. Gemiddeld

helemaal niets te ondernemen. Na 2 maanden (1 maand voor

bedraagt dit zo’n 200 euro per jaar. De test toont je wie voor

de overstap en 1 maand voor de administratieve regelingen)

jou de goedkoopste leverancier(s) is/zijn.

ben je bij de nieuwe leverancier aangesloten.

Het gemeentebestuur helpt haar inwoners in samenwerking
met Hartje Hageland. Ben je zelf niet goed vertrouwd met deze

MOET ER EEN OPZEGVERGOEDING
BETAALD WORDEN?

internettoepassingen kom dan naar het gemeentehuis. Wij voe-

Veranderen van leverancier is heel makkelijk en kost je niets.

ren dan de test samen met jou uit en geven een woordje uitleg

Vanaf september 2012 zegt de wet dat leveranciers geen opzeg-

bij de resultaten. Zo ontdek je wat voor jou de beste keuze

vergoeding meer mogen aanrekenen als je voor de einddatum

is. Het duurt maar enkele minuten om deze V-test te doen en

van je contract wil veranderen. Je bent dus vrij om op ieder

de overstap te maken, maar het kan je veel geld opbrengen.

moment, wanneer je dat wenst, je contract op te zeggen.

WAT HEB JE NODIG?

WANNEER KAN DE V-TEST GEBEUREN?

Om de test te doen heb je enkel je laatste EINDAFREKENING

Iedereen kan natuurlijk zelf op de website www.vreg.be deze

van elektriciteit en/of gas nodig. Hierop staat je verbruik, de

V-test uitvoeren. Wil je dat wij het doen voor jou? Kom dan

verbruiksperiode, de hoeveelheid gratis elektriciteit, … Als je

zonder afspraak langs op het gemeentehuis elke MAANDAG

wil dat wij de V-test voor je uitvoeren, dan dien je deze gege-

tussen 9u en 12u en elke ZATERDAG tussen 10u en 12u of

vens mee te brengen naar het gemeentehuis.

maak hiervoor een afspraak met Hilde Holsbeeks, Schepen van
Energie (telefoon 016 77 29 30)

17 WONEN & ENERGIE

�

07/04

�

14U

11U30

03/04

�

Organisatie: Ziekenzorg Bunsbeek
���������PC Bunsbeek
������hendrickx_i@hotmail.com

LENTEFEEST

KOFFIENAMIDDAG

Organisatie: Gepensioneerdenbond Attenrode-Wever
���������PC Attenrode
������Frida Willems 016 77 91 41

Organisatie: Sportregio Getevallei
���������Sporthal Glabbeek
������������������������������������������������������

02-05/04 G-SPORTKAMP

�

Organisatie: JH De Bunker
���������JH De Bunker
������www.bunker.be

31/03 20U ROAD TO BRAZIL
FUIF VAN GLABBAAIK

Wever, Sint-Antoniuskerk: 9 uur
��������, O.-L.-Vr.-Geboortekerk: 9.30 uur
Bunsbeek, Sint-Quirinuskerk: 10 uur
Zuurbemde, Sint-Catharinakerk: 10 uur

VIERINGEN PASEN

31/03

���������, Sint-Andrieskerk: 17 uur
Glabbeek, Sint-Niklaaskerk: 18 uur

VIERINGEN STILLE ZATERDAG

UILENWANDELING

Organisatie: Natuurpunt Glabbeek
�������� Kerk Wever
����� 0477 37 04 50

30/03

�

30/03

19U

Organisatie: UNIZO en BUNKER
���������aan jeugdhuis de Bunker

30/03 14U PAASWORP
Organisatie: Ziekenzorg Bunsbeek
���������PC Bunsbeek
������hendrickx_i@hotmail.com

Organisatie: Parochies Attenrode+Glabbeek+Zuurbemde

21/04 9U30 VIERING 1STE COMMUNIE

�

21/04 8U

Organisatie: Natuuurpunt Glabbeek
���������PC Bunsbeek
��������������������������������������������������������

HAGELANDS ONTBIJT

�

VROEGE VOGELWANDELING
IN DE PADDEPOEL
Organisatie: Natuurpunt Glabbeek
�������� PC Bunsbeek
������0477 37 04 50

21/04 7U

�

Organisatie: KSJ Glabbeek
���������Glazuur
������www.ksjglabbeek.be

20/04 21U POLLEFUIF

�

Organisatie: Sportregio Getevallei
���������Fruitveiling Glabbeek
��������������������������������������

20/04 9U30 KIJK! IK FIETS!

�

Organisatie: Davidsfonds Glabbeek
���������Parochiecentrum Bunsbeek
������louis.bruyninckx@telenet.be

18/04 20U DE NOTARIS SPREEKT…

�

Organisatie: OKRA Bunsbeek
���������Voetbalkantine Bunsbeek
������Romaine Lenaerts 016 77 78 52

18/04 14U KOFFIENAMIDDAG

�
�

17/04 19U VORMINGSAVOND
‘INLEVEND LUISTEREN’

INFOAVOND ZWALUWEN

Organisatie: Milieuadviesraad, Regionaal Landschap Zuid-Hageland,
Natuurpunt en de Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant
���������Raadzaal v.h. gemeentehuis, Grotestraat 33, Glabbeek

Organisatie: Cultuur- en jeugddienst
���������Cultuurzaal ‘De Roos’ en gemeentehuis
������������������������������������������������������������

Organisatie: Sportdienst
��������������������������������������

�

16/04

�
�

8U

12U

20U

13/04

�
�

11/04

�
�

Organisatie: NEOS
����� Clément Van der Velpen 016 77 91 74

DAGUITSTAP CHARLEROI
& BOIS DU CASIER

Organisatie: Ziekenzorg Kapellen
���������PC Kapellen
������gery.vanaerschot@scarlet.be

PAASFEEST

Organisatie: Heemkundige Kring Glabbeek i.s.m. Bibliotheek Glabbeek
en Davidsfonds Glabbeek
���������Bibliotheek Glabbeek
�����������������������������������������������

VOORDRACHT OVER
FAMILIEKUNDE EN
STAMBOOMONDERZOEK

Organisatie: Sportdienst
���������Cultuurzaal ‘De Roos’
��������������������������������������

08-12/04 DANSKAMP

�

08-12/04 SPORTKAMPEN

�
�

Organisatie: Sportdienst
���������Sporthal Glabbeek
��������������������������������������

08-12/04 TAIKWANDO

�
�

08-12/04 CREA-ATELIERS

08/04

20U

Organisatie: Okra
���������parochiezaal aan de Meerstraat, Meldert

Organisatie: Programma-vzw ‘De Roos’
���������Cultuurzaal ‘De Roos’
�������������������������������������

Organisatie: Zuurbemde FEEST!
���������Sint-Catharinakerk, Zuurbemde
����� gert@zuurbemde.be, 016 35 51 94

Organisatie: Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde
���������Kapel Heinkensberg (Wever)
����� petre.guy@gmail.com, 0492 79 21 40

����������������������������������������������������������������������������������������
kan deze indienen via www.uitdatabank.be����������������������������

� �
�

Organisatie: Toekers Bunsbeek vzw, Okra, Pasar, Sportdienst, Toerisme
Begeleiders: Linda Vangilbergen en Edmond Denruyter
���������De kronkel, Kronkelweg 11, Vissenaken
���������������������������������������������������������

02/05 19U30 GEZONDHEIDSWANDELING 2
HIMELINUSWANDELING

� �
�

02/05 14U30 BEDEVAART NAAR O.-L.-VR.

� �
�

01/05 10U FIETSTOCHT

�
�

27/04 21U FRANS’CONNECTION

� �
�

Organisatie: Toekers Bunsbeek vzw, Okra, Pasar, Sportdienst, Toerisme
Begeleiders: Linda Vangilbergen en Edmond Denruyter
���������Het Windmoleke, Butschovestraat 12, Attenrode-Wever
���������������������������������������������������������

25/04 19U30 GEZONDHEIDSWANDELING 1
HEIRBAANWANDELING

�

25/04 14U NATUURWANDELING

Organisatie: Okra
���������parochiecentrum van Kapellen

22/04 13U30 FIETSDOORTRAPPER

Organisatie: Hartje Hageland en Okra
���������GC De Maere, Leuvensesteenweg 187, St.-Joris Winge

22/04 10U SENIOREN EN WONEN

�

Organisatie: Parochies Attenrode+Glabbeek+Zuurbemde
���������Sint-Niklaaskerk, Glabbeek
������gert.janssens@kerk-lubbeekglabbeek be, 016 35 51 94

ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN:
STREVEN NAAR EEN PROPER GLABBEEK
Veel mensen ergeren zich aan het zwerfvuil. Dit vindt je vaak

regelmatig geledigd. Het zwerfvuil zal verwijderd worden

in bermen en grachten langs de straat, en rond glascontainers.

langs de bermen enzovoort.

Nog steeds zijn er mensen die het niet kunnen laten om hun
lege blikjes, plastiek zakjes… tot ganse vuilniszakken ergens

Maar het zwerfvuilprobleem kan niet opgelost worden door

te dumpen. Deze mensen onderschatten het probleem van

het gemeentebestuur alleen. Wie zwerfvuil achterlaat getuigt

zwerfvuil en van sluikstorten. Zwerfvuil verpest het uitzicht van

van weinig burgerzin. De inspanningen van het gemeente-

onze gemeente. Een vuil straatbeeld roept ergernis op en het

bestuur en van vele inwoners mogen niet verloren gaan door

verhoogt het onveiligheidsgevoel. Bovendien kan het schade-

het respectloos gedrag van enkelen.

lijke gevolgen hebben voor mens en milieu. Oplosmiddelen,
olieproducten, verfresten, drukinkten (van kranten, folders en

Overtredingen worden gesanctioneerd met een gemeentelij-

verpakkingen) verdwijnen in de bodem of in het water.

ke administratieve sanctie (GAS). Elke vuilniszak die ergens
achtergelaten wordt, zal grondig gecontroleerd worden om de

Het gemeentebestuur doet inspanningen om de gemeente pro-

dader te kunnen achterhalen. Het gemeentebestuur wenst te

per te houden. De omgeving rond de glasbakken wordt regel-

streven naar een proper Glabbeek. Hier is zwerfvuil niet op zijn

matig opgeruimd, de vuilnisbakjes langs de straat worden

plaats.

OPGELET: CONTAINERPARK GESLOTEN
DINSDAG 30 APRIL EN WOENSDAG 1 MEI
Het containerpark is steeds gesloten

������������������

��������������������

op maandag, zon- en feestdagen.

������������������

�������

Uitzonderlijk maakt EcoWerf de brug

����������������

������������������������������

op dinsdag 30 april. Het container-

�����������������

�����������������

park is de eerste drie dagen van die

���������������

�����������������

week dus gesloten. De rest van de

����������������

�����������������

week gelden de normale openingstijden.

GLABBEEK: DIERVRIENDELIJKE GEMEENTE
In de zitting van februari keurde de gemeenteraad de ‘beginsel-

procedure is die gevolgd wordt. Daarnaast dient ook de prak-

verklaring voor een diervriendelijke gemeente’ goed. Door het

tische kant nog uitgewerkt te worden zoals de aankoop van de

ondertekenen van deze verklaring engageert de gemeente

inloopkooien en het afsluiten van een overeenkomst met een

zich om zo veel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn,

dierenarts.

en om eventueel problemen op een diervriendelijke manier op
te lossen.

Momenteel zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mee willen
werken aan deze zwerfkattencampagne. We zijn op zoek naar

Eén van de acties die de gemeente dit jaar nog wenst te

vrijwilligers die ons willen helpen met het uitzetten van de in-

lanceren is een diervriendelijke zwerfkatten campagne. Op

loopkooien. Zo kunnen we de dieren naar het dierenhuis bren-

plaatsen waar zwerfkatten zitten, worden inloopbakken

gen om ze te laten verzorgen.

geplaatst om deze dieren te vangen. Vervolgens worden ze
naar een dierenarts gebracht waar ze onvruchtbaar worden

Ben je geïnteresseerd? Geef dan je naam, adres en tele-

gemaakt. Later worden de katten weer vrijgelaten.

foonnummer door aan de milieudienst van de gemeente via
milieu@glabbeek.be

of

aan

de

schepen

van

leefmilieu

Momenteel werkt de gemeente een reglement uit dat bepaald

kris.vanwinkelen@glabbeek.be. Zodra het project van start

hoe de meldingen van zwerfkatten moet gebeuren en welke de

gaat nemen we zeker contact op.

20 MILIEU

BIBLIOTHEEK AAN HUIS

JE LEEST GRAAG, MAAR HELAAS IS DE WEG NAAR DE BIBLIOTHEEK
VOOR JOU TE LANG GEWORDEN.
WAT IS BIBLIOTHEEK AAN HUIS?

WAT BETAALT U (NIET)?

�� ��������������������������������������������������������������

�� ���������������������������������������������������

die thuis wonen en zich niet meer zelfstandig naar de biblio-

�� ����������������������������������������������������

theek kunnen begeven.
�� ���� ���������������������� ��� ������������� ����� ���� �� �������

WAT KUNT U LENEN?
De bibliotheek stelt haar volledig aanbod ter beschikking.

voor een verkennend gesprek.
�� ������������������������������������������������������������

�� ��������������������������

en uur een pakketje van maximum 3 boeken uit de collectie

�� ���������������������

bezorgen.

�� �������������������
�� ��������

WAT MOET U DOEN?
�� ������������������������������������������������������������

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?

van de boekendienst aan huis gebruik kan maken, aarzel dan

Dat u zorg draagt voor de boeken van de bib en ze klaarlegt

niet.

tegen het volgende bezoek van de medewerkers

�� ������������������������������������������������������������
boeken u het liefst zou lezen
�� ������� ���� ��������� ������ ���� ��� ������������� ���� ������
nadien contact op om een afspraak te maken.
�� ���������������������������������������������������������������
aan huis en ontvangt u al een eerste boekenpakket.

BEHOEFTEFORMULIER GLABBEEK
INLICHTINGENFICHE

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

VOORKEUR VOOR VOLGENDE SOORT BOEKEN

Adres: ..............................................................

(kruis de vakjes van uw voorkeur aan)

.............................................................................

ROMANS EN VERHALEN

INFORMATIEF

� Trillers en detectives

� kookboeken

� Streek- en familieromans

� handwerkboeken

Telefoon: .........................................................

� Doktersromans

� hobbyboeken

Geboortedatum: ..........................................

� Oorlogsromans

� kunstboeken

� Liefdesromans

� dierenboeken

����������������������������

� Historische romans

� plantenboeken

te bezorgen aan:

� Science ﬁction

� geschiedenis

Bibliotheek Glabbeek,

� Derde wereldliteratuur

� gezondheid

Stationsstraat 14, 3381 Glabbeek,

� Reisverhalen

� computer

bibliotheek@glabbeek.be,

� Fantasy

� andere: ……………………….

telefoon 016 77 93 93

� Autobiograﬁe

Postcode: .......................................................
Woonplaats: ...................................................

21 BIBLIOTHEEK

CREA-ATELIERS EN SPORTKAMPEN
De paasvakantie is in aantocht. Voor de jongsten onder ons

PRAKTISCH:

betekent dit enkele vrije dagen waarop spel en ontspanning

������ 8 tot 12 april 2013

welkom is. De cultuur- jeugd- en sportdienst slaan tijdens de

Plaats: De Roos (crea-ateliers en dans) en sporthal (sport-

2de week van deze vakantie de handen in elkaar om een leuk

activiteiten)

en gevarieerd vrijetijdsaanbod aan te bieden! Zowel crea als

Overzicht activiteiten (wat? wanneer? prijzen? …) kan je bekijken

dans en sport komen aan bod, er is voor elk wat wils! Potten

op www.glabbeek.be

bakken, zelf op de planken staan, cupcakes maken, beeld-

Inschrijven kan online via www.glabbeek.be of ter plaatse bij

houwen, dans, taekwondo, omnisport, … Voor de uitwerking

dienst vrije tijd

van dit aanbod werken we samen met plaatselijke verenigingen,

����� Jeugd en sport: Wouter Heeren, 016 77 29 28,

animatoren en verschillende organisaties. Het volledige

sport@glabbeek.be

aanbod kan je bekijken op de gemeentelijke website:

Cultuur: Tamara Willems, 016 77 29 37, cultuur@glabbeek.be

www.glabbeek.be

CREA-NAMIDDAGEN
Op 6 maart zijn wij gestart met crea-namiddagen en dit in

een van onze eigen Glabbeekse jongeren. Om de juiste details

teken van de beleidsprioriteit ‘jeugd en cultuur’. Deze zullen

en het programma te weten te komen kan u vanaf 20 maart

doorgaan op de eerste woensdag van de maand. Met ‘wij’ be-

terecht op onze website. Nieuwsgierig? Kom dan maar snel

doelen we de jeugd en cultuurdienst ism een stageproject van

kijken!!!!

KLEUTERTURNEN, KLEUTER-& KINDERDANS
Omdat het turnen van de gezinsbond is weggevallen, zijn we

De kleuter- en kinderdans gaat elke zaterdag door van 9u30

in november terug gestart met kleuterturnen en kleuter- en

tot 12u30 in GC de Roos. Hier zijn alle kinderen van het 1ste,

kinderdans.

2de en 3de kleuterklasje alsook de kinderen van het 1ste leerjaar
welkom.

Het kleuterturnen gaat elke woensdag door van 14u tot 16u in
sporthal Ter Linde. Alle kinderen van de 2de en 3de kleuterklas

Voor meer info of de informatiefolder kan u terecht op onze

zijn welkom.

website of de gemeentelijke sportdienst.

22 JEUGD

SPECIAL DAYS
����������������������������������������������������������

De Sportregio Getevallei wil in samenwerking met de G-wer-

��������������������������������������

kingen uit de regio deze kinderen en jongeren een zinvolle

Kids en jongeren met een mentale beperking kunnen niet

vakantiebestemming aanbieden. Tijdens deze sportdagen

altijd meedoen met de anderen als zij sporten en spelen. Door

worden de deelnemers in kleine groepjes speciaal begeleid

aangepaste opdrachten proberen wij aan de noden van deze

in ontwikkelingsgericht bewegen, sport, spel, crea,... dit alles

doelgroep te voldoen om zo hun spelplezier ten volle tot uiting

helemaal op hun niveau.

te laten komen.

����� Jeugd en sport: Wouter Heeren, 016 77 29 28

KIJK! IK FIETS!
Kindjes van 4 tot 7 jaar kunnen leren ﬁetsen met behulp van en-

���������tel.: 016 77 29 28

kele nuttige tips van ervaren monitoren & actieve begeleiding

������������e-mail: wouter.heeren@glabbeek.be

van de ouders! De ouders ontvangen na de sessie de brochure

����������������������

“kinderen op de ﬁets” met nuttige ﬁets- info en -tips.

�� ������������������������������������������������������������

������Terrein fruitveiling BFV Glabbeek, Craenenbroekstraat 30,

�� ������ ����������� ��� ������ ����� �������� �������������� ��� ��-

(in goede fysieke conditie)
3380 Glabbeek

dien mogelijk met bagagerekje) + ﬁetshelm meebrengen

�������� za 20/04/13 van 09:30 tot 12:00

�� ����������� ���� �������� ���� ������ ����� ������� ������� ����

�������������Sportregio Getevallei

steunwieltjes

������� € 5 (koek, fruitsap en aandenken inbegrepen. Voorin-

�� ��������������������������������������������������������

schrijving verplicht! Met vermelding: naam kind, adres, geboor-

�� ��� ���� ������ ���� ����� ������� ���������� ��� ��������� ����

tedatum en telefoonnummer Gelieve het inschrijvingsgeld te

“Kijk! Ik ﬁets”-diploma

storten op nr. BE78 0910 1891 1086 van de sportregio Getevallei)

YOGA
Volledig ontspannen en innerlijk tot rust komen. Anti stress en

Positieve energie opdoen. Een weldaad voor je eigen lichaam.

ademhaling beheersen. Goed voor de longfunctie. Spieren en

���������������������������������������������������������

gewrichten op een zachte maar efficiënte manier activeren.

ZELFVERDEDIGING
Dieven en inbrekers kiezen vaak slachtoffers uit die zich moei-

lessen worden gegeven door gediplomeerde begeleiders van

lijk kunnen verweren, zoals oudere mensen. Maar senioren

Jiu jitsu club Tora. http://www.ster.be/jiujitsu/tora/

blijven niet langer bij de pakken zitten. Overal in Vlaanderen

����������������������������������������������������������

starten gemeenten met speciale cursussen zelfverdediging,

������� �� ���� ��� ����������������� ����� ���� ����� ����������

voor mensen boven de vijftig. De seniorenraad en de sport-

���������������������������������������

dienst willen niet achterblijven en u deze cursus aanbieden. De

SENIORENGYM
Een organisatie ism de seniorenraad en de sport-raad. Als u wil

conditie, lenigheid en kracht. Ook komen coördinatie en even-

genieten van lichaamsbeweging in een leuke groep en op uw

wicht aan bod. Deze oefeningen komen steeds op een verschil-

eigen tempo, waarbij prestatie niet de eerste prioriteit heeft,

lende manier aan bod. Sportieve kledij en sportief schoeisel

is seniorengym voor u wellicht ideaal. Na een inleiding om de

gewenst!

spieren warm te maken wordt er tijdens de les gewerkt aan

������������������������������������������������������������
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KINDERGEMEENTERAAD IN GLABBEEK:
EEN STEM VOOR DE JEUGD
Dit jaar startte in Glabbeek een kindergemeenteraad.

samenkomen in het gemeentehuis onder begeleiding van de
schepen.

Jeugdschepen Hilde Holsbeeks lanceerde dit initiatief dat op
de gemeenteraad van donderdag 21 februari jl. werd goedge-

Eerstdaags zal de Schepen de vier scholen bezoeken om het

keurd. Kinderen zijn onze toekomst, daarom is het belangrijk

project toe te lichten aan de directie en het lerarenkorps.

dat zij ook een stem krijgen in onze gemeente.
In september 2013 zullen dan de verkiezingen in de scholen
De gemeenteraad zal bestaan uit 17 zitjes, ingenomen door

georganiseerd worden om eind oktober van start te kunnen

de kinderen verkozen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar van de

gaan.

basisscholen van groot Glabbeek. Zij zullen maandelijks

LESSENREEKS ‘TEKENEN’
De lessenreeks ‘tekenen’ is ondertussen gestart onder leiding

PRAKTISCH:

van dorpsgenoot Oswald Kuijken. Hij was zijn hele leven teken-

Elke dinsdag tot 14 mei 2013 van 19u30 tot 22u00

leraar en hij is nog steeds voltijds bezig met kunst. Binnen

Plaats: Gemeentehuis

deze 10-lessenreeks kan men kiezen uit een beginnerscursus

�������������� € 45

of een cursus ‘modeltekenen’. Tijdens de lessen worden er

Materiaal: De organisatie voorziet voor elke deelnemer schets-

eenvoudige middeltjes aangeboden, die het kijken naar en het

papier. Het tekenmateriaal dient men zelf mee te brengen. Men

beoordelen van vormen, volumes, schaduwpartijen enzovoort

kan kiezen uit: houtskool, potlood, krijt, pen, bic, viltstift, alles

op korte tijd kunnen helpen verﬁjnen. Je hoeft geen enkele

kan.

ervaring te hebben. Al doende leren, in alle vrijheid. Dat biedt

������cultuurdienst: Tamara Willems: 016 77 29 37 –

de meeste kansen op een snelle vordering! Bij het verschijnen

cultuur@glabbeek.be

van dit infoblad is deze lessenreeks juist gestart maar geïnteresseerden kunnen nog steeds aansluiten indien zij dit wensen
en als er nog plaats vrij is.

GC DE ROOS PRESENTEERT
FRANS’CONNECTION
����������������������������

- online: www.glabbeek.be

����������������������������������

De betaling van de tickets dient te gebeuren via een overschrijving op rekeningnummer BE39 7340 0180 5219 met vermel-

Frans’connection speelt een mix van folk, country, americana,

ding van de naam van de voorstelling, naam + voornaam.

bluegrass, cajun en skiffle. Dicht bij de roots, akoestisch en
puur. Van Bruce Springsteen, John Hiatt, John Fogerty, Bob
Dylan, The Scabs, Neil Young, Janis Joplin, Tom Waits tot Ed
Kooyman en de Nieuwe Snaar. Met Frans Vanvlasselaar (zang,
gitaar, mondharmonica, mandoline, thin whistle), Marc Van
Aerschot (zang, bas) en Mich Peeters (zang, gitaar, banjo,
mandoline).
�������
- telefonisch: 0473 74 79 11
(iedere werkdag tussen 18 uur en 20 uur)
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IN DE KIJKER:
BOEK GESCHIEDENIS GLABBEEK-ZUURBEMDE
��������������������������������������������������������������

terreinwoorden voor bossen, hagen,

�����������������������������������������������������������

bomen,

����������������������������������������������������������

Gebouwen worden ingedeeld in

������� ��������� ��� �������������������� ��� ������� ����

kerkelijke

deze laatste deelgemeente werd een tijdje geleden in een

werken, elk met een aparte geschie-

boek uitgegeven, in samenwerking met het gemeentebestuur

denis. Een uitgebreid hoofdstuk

van Glabbeek.

over wegen en voetpaden sluit het

graslanden
en

en

burgerlijke

akkers.
bouw-

boek af. Het boek telt 192 bladzijden
In een eerste hoofdstuk behandelt Kempeneers Glabbeek en

en is geïllustreerd met zeldzame

zijn buurgemeenten. Vervolgens komen de nederzettingsnamen

prentkaarten

aan bod. Vroeger vormden Glabbeek en Zuurbemde een aparte

kaarten die door de schrijver zelf

heerlijkheid. Dankzij het privé-archief van Dr. Jacobs uit Tienen

nauwkeurig getekend zijn.

en

17

kadastrale

kwam de schrijver heel wat te weten over de vroegere heren van
Glabbeek. Dit varieerde van De Pape, over Melot tot De Luese-

TE KOOP

mans. Het reliëf, met de oude namen van de waterlopen, vormt

Deze uitgave kan men nog steeds kopen in het gemeentehuis

een apart hoofdstuk. Andere thema’s die aan bod komen zijn:

van Glabbeek (dienst info) voor een prijs van € 16,00.

OPROEP AAN PLAATSELIJKE KUNSTENAARS
EN AMATEURKUNSTENAARS
Het gemeentebestuur en de cultuurraad van Glabbeek organi-

WIE KAN DEELNEMEN?

seert voor de derde maal een tentoonstelling waar lokaal talent

Kunstenaars en amateurkunstenaars die inwoner zijn van

werk professioneel kan tentoonstellen. Schilderen, tekenen,

Glabbeek, oorspronkelijk van Glabbeek zijn of gedurende

keramiek, fotograﬁe, video... alle disciplines krijgen een plaats

lange tijd in Glabbeek hebben gewoond.

op deze derde GLABBEKIJKEN. Muziekaal talent komt aan bod
tijdens het openingsmoment. De tentoonstelling gaat door op

Wil je deelnemen en je werk tonen aan

zaterdag 26 en zondag 27 oktober in cultuurzaal ‘De Roos’.

het grote publiek? Meld je aan bij de

Samen met talrijke enthousiaste vrijwilligers zorgen we voor

cultuurdienst op nr. 016 77 29 37 of via

een aangenaam cultureel project waarbij creativiteit, kunst en

cultuur@glabbeek.be

ontmoeting voorop staan!

�����������������������������������������
���������������������������������
Noteer nu alvast pinkstermaandag in uw sportieve agenda,
want die dag organiseert de gemeente een nieuwe jaarlijkse
sportdag voor alle inwoners (jong en oud) Mensen samenbrengen en sport in verenigingsverband stimuleren, dat is
het doel!

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF
Wil u als inwoner wekelijks geïnformeerd worden over

Dan krijgt je elke week onze elektronische nieuwsbrief in jouw

wat er in onze gemeente reilt en zeilt? Schrijf je dan in op:

mailbox.

���������������������������
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FINANCIËLE STEUN
VOOR GEMEENTELIJKE
SPORTDIENST
Tijdens het jaarlijks sportgala van de Provincie Vlaams Brabant
op 7 februari mochten gemeentelijk sportambtenaar Wouter
Heeren en sportschepen Hilde Holsbeeks een cheque van de
Provincie in ontvangst nemen van 1.639 euro. Deze prijs met
extra ﬁnanciële steun komt goed van pas om het sportaanbod
voor jong en oud in onze kleine gemeente nog verder uit te
breiden en te promoten.

OPGELET: GFT-STICKERS 2013
Vanaf april dient de GFT-bak voorzien te zijn van een sticker

ophaling van april is op woensdag 3 april 2013. Bakken die niet

voor het jaar 2013. De stickers zijn verkrijgbaar in het gemeente-

voorzien zijn van de nieuwe GFT-sticker zullen dan niet meer

huis. De kostprijs van een sticker voor de grote GFT-bak bedraagt

geledigd worden door de ophaaldienst.

75 euro, voor een kleine GFT-Bak 30 euro. De eerste GFT-

INWONERS MELDPUNT

OM EEN SUGGESTIE, KLACHT, PROBLEEM, … TE MELDEN
Alle inwoners kunnen vanaf nu terecht op een nieuw handig on-

bezorgen.

line meldpunt op de gemeentelijke website www.glabbeek.be

De inwoners die minder vertrouwd zijn met deze internet-

suggesties, klachten, problemen, enzovoort melden aan het

toepassingen kunnen ook onderstaande meldingﬁche ingevuld

gemeentebestuur. Uw melding wordt dadelijk aan de bevoegde

terugbezorgen op het gemeentehuis.

dienst doorgestuurd die u snel een duidelijk antwoord terug zal

INWONERSMELDING
Alle inwoners kunnen via deze meldingsﬁche suggesties, klachten, problemen, … melden aan het gemeentebestuur.
Naam: ..............................................................

Melding: .............................................................................................................................................

Adres: ..............................................................

...............................................................................................................................................................

.............................................................................

...............................................................................................................................................................

Postcode: .......................................................

................................................................................................................................................................

Woonplaats: ...................................................

................................................................................................................................................................

Telefoon: .........................................................

...............................................................................................................................................................
...............................

U kan deze meldingﬁche terugbezorgen op het gemeentehuis, Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek of U kan dit ook online
doen via de inwonersmelding op de gemeentelijke website www.glabbeek.be
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DE GEMEENTEDIENSTEN
�������������������������������������������������

CONTAINERPARK

gemeentebestuur@glabbeek.be

Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek

�������������

Dinsdag tot en met vrijdag: 12.30 - 19.30 uur

Alle werkdagen: 9 - 12 uur

Zaterdag: 9 tot 16 uur - maandag gesloten

Woensdag: 14 - 16 uur / Maandag: 18 - 20 uur

STRIJKATELIER

Gemeentesecretaris: Paul Cloots

Bunsbeekdorp (naast parochiecentrum)

��������������� Vrijdagvoormiddag van 9 – 12 uur

0474 85 05 28

������������������������������

Maandag: 8 - 12 uur

������������������������������������

Dinsdag: 7 - 11 uur en 13 - 17 uur

����������������������������������������

Woensdag: 13 - 17 uur

������������������������������

Donderdag en vrijdag: 7 - 11 uur

Cultuurdienst: ����������������������������������

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

������������016 47 46 93 (geen reservaties)

E-mail: bibliotheek@glabbeek.be

Milieudienst: ���������������������������������

Maandag: 18 - 20 uur / Dinsdag: gesloten

�������������������������������������������������������

Woensdag: 14 - 16 uur / Donderdag: 17 - 19 uur

��������������������016 77 04 11

Vrijdag: 18 - 20 uur / Zaterdag: 10 - 12 uur

�������������������016 77 29 34

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Ruimtelijke ordening: �����������������������������

��������������

070 245 245

����������������������������������������������

Brandwondencentrum

016 34 40 21

Gemeenteschool: 016 77 77 77

�������������������������

0800 60 777

����������������������������������������������������������

OCMW
Steenbergestraat 44 te 3380 Glabbeek
���������������������������������������������������������
�������������
Maandag en donderdag: 9 - 12 uur
Maandagavond: 18 - 20 uur mits afspraak

Kabouterhuisje

016 49 03 56

�����������������������

070 24 60 41

�����������������������������

016 84 33 57

��������������

016 21 01 03

����������������������

078 150 151

Wachtdienst huisartsen

016 63 42 12

Wachtdienst tandartsen

0903 399 69

POLITIE

������������Nicole Debecker

Grotestraat 33 te 3380 Glabbeek
�������������������������������

��������������

Alle werkdagen van 9 - 12 uur

�������������������������������������������������

Maandag: 17 - 20 uur

PWA-GLABBEEK
Steenbergestraat 44

Woensdag: 12.30 - 16.30 uur
���������������������������������

(OCMW)

E-mail: pwa@glabbeek.be

Buiten deze openingsuren dient u voor dringende gevallen
contact op te nemen met het noodnummer 101.

Maandag: 14 - 16 uur (oneven weken)

GEMEENTEHUIS IS OOK OPEN OP ZATERDAG VAN 10U TOT 12U
Vanaf 2 maart 2013 wordt het gemeentehuis elke zaterdag van 10 uur tot 12 uur open gehouden door de schepenen zelf.
Er is echter geen gemeentepersoneel aanwezig, waardoor de gewone diensten niet geopend zijn. Op zaterdag kunnen de
inwoners enkel terecht op de zitdag van de schepenen: met vragen, klachten, enz. Het schepencollege wil met deze extra
bereikbaarheid de drempel naar burgers toe verlagen.
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OCMW
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn heeft

SECRETARIAAT

de taak om iedereen de mogelijkheid te geven een leven te

Voor algemene administratie en personeelszaken wordt de

leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Iedere

secretaris bijgestaan door Mireille Vancauthem. tel. 016 77 28 74

inwoner van de gemeente kan bij het centrum terecht voor

mireille.vancauthem@ocmw.glabbeek.be

hulp of informatie. De dienstverlening gebeurt met respect
voor ieders politieke, ideologische en godsdienstige over-

FINANCIËLE DIENST

tuiging, afkomst, geslacht, huidskleur, en nationaliteit.

De ontvanger, Nancy Wuestenberghs en onze ﬁnancieel
deskundige Chantal Denruyter hebben de taak om de facturen

DE ZETEL VAN HET OCMW VIND JE:

te innen, alle andere ontvangsten te registreren, de bestellingen

Steenbergestraat 44, Glabbeek, tel. 016 77 28 70, fax 016 77 85 26,

te viseren, en de uitgaven te betalen. Zij is verantwoordelijk

info@ocmw.glabbeek.be

voor het voeren en afsluiten van de boekhouding en bereidt de

�������������� Elke werkdag van 9 tot 12 uur en maandag-

jaarrekening voor.

avond van 18 tot 20 uur.

�� ����������������������������������������

OCMW-RAAD

�� �������������������������������������

nancy.wuestenberghs@ocmw.glabbeek.be

De leden van de OCMW-raad worden om de zes jaar na de

chantal.denruyter@ocmw.glabbeek.be

gemeenteraadsverkiezingen verkozen door de gemeenteraadsleden. Het aantal leden staat in verhouding tot het bevolkingscijfer. ���������������������������������������������

SOCIALE DIENST
tel. 016 77 28 70 Bereikbaar: elke voormiddag van 9.00u tot

������������ ��� ��� ����������� ���������� ������ ��������

12.00u en op maandagavond van 18.00u tot 20.00u. Indien

����������������������������

je verplaatsingsmoeilijkheden hebt, kan de maatschappelijk
werker op huisbezoek komen.

���������������� Johnny Reweghs (sp.a)

- aanvragen tegemoetkomingen, premies, vrijstellingen

Zitdagen: maandagavond van 18u tot 20u en op afspraak.

of ﬁnanciële & sociale voordelen

tel. 016 77 28 79, johnny.reweghs@ocmw.glabbeek.be

- stookolietoelagen
- psycho-sociale ondersteuning

����������������������

- begeleiding bij ﬁnanciële moeilijkheden

Het vast bureau van de OCMW-raad is verantwoordelijke voor

- ﬁnanciële steun

het dagelijkse bestuur. Dit kan je vergelijken met een schepen-

- aanvragen leeﬂoon

college en dit bestaat uit 3 leden:

- huisvestingsproblemen

Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a)

- tewerkstellings- of werkloosheidsproblemen

Yvette Sterkendries (Dorpspartij)

- energiescans

Bernadette Coeckelberghs (CD&V)
�����������������������
������������������������

Maatschappelijk werkers:

Omer Swinnen (Dorpspartij)

�� ����������������������������������������������������������

Michel Willems (Dorpspartij)

�� ���������������������������������������

Greta Duchenne (sp.a)

guyanne.vloeberghs@ocmw.glabbeek.be

Dirk Fremaut (CD&V)

�� ��������������������������������

Eric Gijsermans (CD&V)

johan.thomas@ocmw.glabbeek.be

Anita Van Nerum (samen)

�� ��������������������������������
Lien.arnauts@ocmw.glabbeek.be

SECRETARIS
Nicole Debecker, zij is verantwoordelijk voor de algemene gang

Bij hen kan je terecht voor allerlei vragen en problemen:

van zaken binnen het OCMW. De secretaris onderzoekt de zaken,

- algemene informatie en advies

leidt de administratie en is het hoofd van het personeel.

- administratieve hulp

Zij is bereikbaar op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag-

Als het OCMW niet zelf voor een oplossing kan zorgen, wordt

voormiddag, op maandagavond of op afspraak.

doorverwezen naar aangepaste hulpverlening.

tel. 016 77 28 75 nicole.debecker@ocmw.glabbeek.be
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DIENST SCHULDBEMIDDELING

ANDERE VERBONDEN DIENSTEN

OCMW Glabbeek is erkend als instelling voor schuldbemid-

�����������������������������������

deling en biedt de volgende vormen van schuldhulpverlening

OCMW Glabbeek maakt deel uit van het Sociaal Verhuurkantoor

aan: budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling.

Hageland. SVK Hageland huurt kwalitatief goede en betaalbare

�����������������

woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan

Diane Huts: tel. 016 77 28 72, diane.huts@ocmw.glabbeek.be

sociaal kwetsbare huurders. Naast huisvesting wordt ook aan-

Lien Arnauts: tel. 016 77 28 77, lien.arnauts@ocmw.glabbeek.be

dacht besteed aan huurdersbegeleiding.

Johan Thomas: tel. 016 77 28 73, johan.thomas@ocmw.glab-

��������������� Johan Thomas, tel. 016 77 28 73,

beek.be

johan.thomas@ocmw.glabbeek.be

LOKAAL OPVANGINITIATIEF

Warme maaltijden aan huis

In het Lokaal Opvanginitiatief van Glabbeek wordt er huisvesti-

Er kunnen warme maaltijden worden bezorgd bij personen en

ging aangeboden aan asielzoekers. Wekelijks bekomen ze een

gezinnen die niet of onvoldoende in staat zijn op zelf warme

leefgeld voor de aankoop van noodzakelijke levensmiddelen

maaltijden te bereiden. De bijdrage per maaltijd wordt bere-

en persoonlijke spullen.

kend aan de hand van het maandelijkse inkomsten.

��������������� Johan Thomas: tel. 016 77 28 73,

��������������: Diane Huts, tel. 016 77 28 72,

johan.thomas@ocmw.glabbeek.be

diane.huts@ocmw.glabbeek.be

THUISZORGDIENSTEN

�����������������������

�������������������������������������������������

OCMW Glabbeek groen- en klusjedienst voert allerlei klussen

Wanneer het huishouden te zwaar wordt, kunnen deskundige

uit bij bejaarden, zieken en gehandicapten die hiertoe zelf niet

verzorgenden hulp bieden. Zij kunnen helpen bij het koken,

meer in staat zijn en geen beroep kunnen doen op mensen

wassen, schoonmaken, boodschappen doen… Zij kunnen ook

uit hun omgeving of familie. Verschillende soorten tuinwerk

luisteren en raad geven. Uw bijdrage wordt bepaald op basis

komen hiervoor in aanmerking: maaien en/of ontmossen van

van uw inkomen en gezinssamenstelling waarbij tarieven

gras, snoeien van struiken, bomen, scheren van hagen, wieden

worden bepaald door de overheid.

van onkruid, ruimen van bladeren, onderhoud bloemperken,

��������������� Guy-Anne Vloeberghs, tel. 016 77 28 71,

grondbewerking, voorbereiden van moestuin, onkruidbestrij-

guyanne.vloeberghs@ocmw.glabbeek.be

ding, enzovoort. Verschillende soorten binnenshuiswerk komen
hiervoor in aanmerking: deurklink die los is, lekkende kranen,

���������������������������

lampen vervangen, stopcontacten die loshangen.

Bejaarden, gehandicapten, zieken, gezinnen of alleenstaanden

��������������� 016 77 28 70, johan.thomas@ocmw.glabbeek.be

die niet meer de mogelijkheid hebben om zelf hun huishoudelijk werk te doen, kunnen poetshulp aanvragen. Dit is een

���������������������������������������������������

service waarbij dienstencheques worden aangewend als be-

De Lokale adviescommissie (LAC) moet samenkomen als de

taalmiddel voor het leveren van thuishulp van huishoudelijke

sociale leverancier de toevoer van water, gas of elektriciteit wil

aard in privéwoningen.

afsluiten. De LAC nodigt je hiervoor uit. Tijdens deze bijeen-

��������������� Guy-Anne Vloeberghs, tel. 016 77 28 71,

komst kan er nog geprobeerd worden om tot een regeling te

guyanne.vloeberghs@ocmw.glabbeek.be

komen. Je kan de LAC ook vragen om je terug aan te laten sluiten. Ook dan moet een vergadering bijeengeroepen worden.

Mindermobielencentrale

��������������� Diane Huts, tel. 016 77 28 72,

Het doel van de MMC is om mensen te vervoeren die over een

diane.huts@ocmw.glabbeek.be

beperkt inkomen beschikken en problemen ondervinden om
zich te verplaatsen.

Juridisch advies

��������������� Guy-Anne Vloeberghs, tel. 016 77 28 71,

Elke eerste dinsdag van de maand tussen 16.30u en 17.30u,

guyanne.vloeberghs@ocmw.glabbeek.be

(behalve tijdens de zomervakantie), kan je op het OCMW terecht bij een advocaat voor een eerste juridisch advies. Deze
dienst is gratis.
��������������� Johan Thomas, tel. 016 77 28 73,
johan.thomas@ocmw.glabbeek.be
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GRATIS JURIDISCH ADVIES
Iedere eerste dinsdag van de maand kun je van 16.30 uur tot

��� ��������� ���������� ��� ���� �������������� �������� ��� ���

17.30 uur op de sociale dienst van het OCMW in Glabbeek

vragen over bijvoorbeeld:

gratis terecht bij een advocaat voor een verkennend juridisch

- schuldbemiddeling

advies.

- huurcontracten
- alimentatie

Voor de komende maanden zijn dit volgende data:

- huwelijkscontracten

- dinsdag 2 april 2013

enz….

- dinsdag 7 mei 2013
- dinsdag 4 juni 2013

GEZAMENLIJKE AANKOOP STOOKOLIE
EERSTE GEZAMENLIJKE AANKOOP STOOKOLIE
IN FEBRUARI LEVERDE 116 GEZINNEN EEN
BESPARING OP VAN 12.812,22 EURO

initiatief krijgen 116 gezinnen op Valentijn een mooi cadeau”, zo

De Glabbeekse OCMW-raad nam in februari het initiatief

Noteer nu alvast volgende data voor gezamenlijke aankoop

voor een groepsaankoop van stookolie in de gemeente. Het

stookolie:

werd meteen een schot in de roos. Maar liefst 116 Glabbeekse

�� ��������������������������������������������

gezinnen tekenden in voor een totaal groepsaankoop van

�� �����������������������������������������������

135.150 liter stookolie. De prijs die we door deze gezamenlijke

�� �����������������������������������������������

zegt OCMW-voorzitter Johnny Reweghs.

aankoop verkregen, was maar liefst 10 % minder dan de dagprijs
van 0.9326 euro/liter. Een totaalbesparing van 12.812,22 euro

Alle inwoners krijgen nog een inschrijvingsfolder in de brieven-

voor de deelnemende Glabbeekse gezinnen. “Door dit nieuw

bus enkele weken voor deze datums!

MINDER-MOBIELE-CENTRALE
De ����������������������� (kortweg

����������� Neem dan contact op met de sociale dienst van

MMC) is een dienst die mensen met

het OCMW, persoonlijk of telefonisch. Enkel leden van de MMC

verplaatsingsproblemen vervoert. Hier-

kunnen een rit aanvragen. Zij doen dit telefonisch. De sociale

bij denken we aan bejaarden, mensen

dienst noteert uw aanvraag en zoekt een chauffeur die de ge-

in een sociale noodsituatie en aan mensen die door hun ouderdom of ziekte geen gebruik kunnen maken van het openbaar

vraagde rit wil doen. Nadien wordt u telefonisch verwittigd.

vervoer. De MMC zorgt dan voor vervoer om allerlei redenen:

CHAUFFEURS

familiebezoek, kapper, tandarts, boodschappen doen enzo-

U beschikt over een wagen en wat vrije tijd? Dan kan u zich

voort. De centrale kan niet zorgen voor onmiddellijk vervoer,

opgeven als vrijwilliger-chauffeur. U bepaalt zelf welke dagen

de aanvraag dient minstens 2 dagen op voorhand te gebeuren.

u kan rijden voor de MMC. Uw onkosten worden vergoed aan
0,30 euro per kilometer en dit steeds vertrekkend vanaf uw

GEBRUIKERS

thuisadres en terug. Er is een omniumverzekering voorzien die

Gebruikers dienen een inkomen te hebben dat lager ligt dan

betaald wordt door het OCMW.

tweemaal het leeﬂoon. Dit wordt bij inschrijving nagekeken
door de maatschappelijk assistente. Voor het gevraagde

INTERESSE?

traject mag geen openbaar vervoer zijn, tenzij de toestand van

Bel of kom langs: De sociale dienst is te bereiken :

de aanvrager het gebruik ervan onmogelijk maakt. De gebruiker

�� iedere werkdag van 9.00 u tot 12.00 u en iedere maandagavond

betaalt jaarlijks 10 euro lidgeld (of 15 euro voor koppel/gezin),

van 18.00 u tot 20.00 u te Glabbeek Steenbergestraat 44

waarin meteen een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is

�� ��������������������������������������������������������

inbegrepen. De chauffeur ontvangt van de gebruiker 0,30 euro

�� ��� ����������� ���������������� ������� �������� ����

per kilometer vertrekkend vanaf het thuisadres van de chauf-

johnny.reweghs@glabbeek.be

feur en terug.
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