
Hier

"Om een mobiliteits-
beleid uit te werken zijn 
verkeerstellingen 
essentieel. Doe je mee?!"

JOUW RAAM TELT MEE!
Vind je verkeersveiligheid een be-

langrijk thema en wil je zicht krij-

gen op het verkeer in jouw straat? 

Plaats dan een telraam en maak 

het verkeers- en mobiliteitsdebat 

in jouw buurt mee concreet.

TELRAAM?
Dankzij telraam registreer je het aan-

tal auto’s, zwaar verkeer, bussen,

fietsers en voetgangers en hun snel-

heid. Telraam biedt de technologie en 

begeleiding, jij levert met jouw 

telraam de data. "Een venster op de 

eerste of tweede verdieping van je 

woning met zicht op de straat en een 

wifiverbinding volstaan om aan de 

slag te gaan", aldus gemeente-

raadslid Kris Lentacker.

MEERWAARDE
"Om een mobiliteitsbeleid gefun-

deerd uit te werken zijn verkeerstel-

lingen essentieel", stelt gemeente-

raadslid Hilde Vanbrabant. "Telraam 

heeft het voordeel goedkoop te zijn 

waardoor burgers zelf aan de slag 

kunnen gaan", vertelt Hilde. "Boven-

dien zijn de cijfers publiek beschikbaar 

via www.telraam.net."

TWEE IN GLABBEEK
In Glabbeek zijn er momenteel twee 

telramen actief. "Maar dat mogen er 

gerust meer worden", vindt Kris, die er 

zelf eentje installeerde. "Het zou 

alvast een meerwaarde zjin om tel-

ramen te hebben in bijvoorbeeld de 

Schoolstraat, Dorpsstraat, Rode, 

Dries, Zuurbemde, Keibergstraat of 

Walmersumstraat. Maar hoe meer 

straten en wijken aansluiten, hoe 

beter natuurlijk", besluit Kris. 

ZELF AAN DE SLAG
Interesse? Kom dan naar ons online 

infocafé op 4 mei 2021! 

www.samengroen.be/evenementen

in Glabbeek

Bart, voor altijd in ons hart

Jouw profiel op glabbeek.be?

SamenGROEN online infocafé

© SamenGROENMet een telraam tel jij het verkeer in jouw straat.



HIER

Bart Seghers
SAMENGROENE GLABBEKENAAR, VOOR ALTIJD IN ONS HART!

Op 8 januari overleed Bart Seghers, actief lid van SamenGROEN en onze 

vertegenwoordiger in de gemeentelijke landbouwraad.

Bart werd 65 jaar. Hij woonde meer dan dertig jaar in Attenrode-Wever samen 

met Martine. Ze hebben drie zonen en vier kleinkinderen. Bart, geboren in 

Kisantu (Democratische Republiek Congo), bracht zijn jeugd door in het 

Mechelse. Als leraar L.O. gaf Bart jarenlang les in Mechelen en later in 

Hoegaarden.

Gefascineerd door natuur en milieu was Bart tien jaar kernverantwoordelijke 

van de lokale afdeling van Natuurpunt. Daarnaast richtte hij zijn eigen bedrijf 

SEA bvba op, een bedrijf voor natuur- en milieuadvies. Als vrijwilliger was Bart 

actief bij Terbank, het 11.11.11-comité Glabbeek, Natuurpunt Glabbeek en als 

buddy bij Zorgcirkels Jongdementie.

Bart was jarenlang actief in de Glabbeekse politiek. Eerst vanuit Samen en 

vanaf 2018 bij SamenGROEN. Hij engageerde zich in verschillende adviesraden, 

was tien jaar voorzitter van de milieuadviesraad en zetelde van juli 2018 tot 

februari 2020 in de Raad van Bestuur van het Autonoom GemeenteBedrijf 

(AGB). Op 14 oktober 2018 werd Bart verkozen als raadslid voor SamenGROEN. 

Hij stond zijn plaats af aan Hilde Vanbrabant, eerste opvolger.

We nemen afscheid van iemand met een groot sociaal en maatschappelijk 

engagement. Bart, jouw hart voor onze omgeving, natuur, milieu, en samen-

leving typeert je. Je oog en zorg voor iedereen rondom jou zullen we nooit 

vergeten. Je blijft voor altijd in ons hart!

Vaarwel Bart, voor altijd in ons hart! © SamenGROEN



IN ’T 
KORT

HIER

JOUW PROFIEL OP 
GLABBEEK.BE?

Zou het niet handig zijn om jouw persoonlijke vaccinatiegegevens of 

lopende dossiers bij de gemeente te raadplegen via www.glabbeek.be? 

Ze kunnen niet verloren gaan en zijn altijd en overal te raadplegen.

PERSOONLIJK PROFIEL
Jullie hebben het vast al gemerkt. Onze gemeente heeft sinds februari een 

nieuwe website. Je kan er op aanmelden en vanuit je profiel aanvragen doen 

voor bijvoorbeeld een speelstraat. Handig! Nog handiger wordt het als je je 

dossier hier ook kan opvolgen en de goedkeuring voor de speelstraat hier 

verschijnt. De Vlaamse overheid heeft de oplossing: Mijn Burgerprofiel.  

VOORDELEN
"Er is veel mogelijk", aldus Kris Lentacker. "De status van je eigen COVID-19-

vaccin of van je aangevraagde omgevingsvergunning zijn al beschikbaar in je 

DEBAT OVER TRAGE WEGEN

UIT DE GEMEENTERAAD Naar 

aanleiding van de Pano-reportage 

van 4 november 2020 vroegen we 

naar de zuiveringsgraad in 

Glabbeek. Volgens de Vlaamse 

Milieumaatschappij bedraagt deze 

slechts zes procent, wat bij de 

laagste in Vlaanderen is. Om de 

schade voor het milieu te beper-

ken, zal het zaak zijn om de zuive-

ringsgraad snel te verhogen. Die 

zal pas merkbaar verbeteren in 

2025 met de bouw van het 

zuiveringsstation in Bunsbeek. 

UIT DE WERKGROEP 

BIBLIOTHEEK De gemeenteraad 

besliste om in te stappen in het 

Eengemaakt Bibliotheeksysteem 

(EBS). Een goede zaak, vinden we. 

Door de aangepaste 

vergoedingsregeling hopen we ook 

meer bezoekers naar de bib te 

trekken. Met de renovatie van het 

gemeentehuis verhuist ook de 

bibliotheek naar deze site. Voor 

ons hét moment om vooruit te 

kijken. Dit is immers een mooie 

kans om samen te bedenken hoe 

de bib nog meer dan nu een 

ontmoetingsplek voor jong en oud 

kan worden.

CURIEUZENEUZEN IN DE TUIN

Net zoals Telraam is 

CurieuzeNeuzen in de Tuin een

voorbeeld van burgerwetenschap, 

kortom burgers die zelf meedoen 

aan onderzoek. En wel het 

grootste burgeronderzoek naar 

hitte en droogte ooit. 4400 

Vlaamse tuinen werden geselec-

teerd, waaronder ook enkele in 

Glabbeek. Wij zijn alvast benieuwd 

naar de resultaten. Volg het via 

www.curieuzeneuzen.be

KRIS LENTACKER
Raadslid SamenGROEN
kris.lentacker@samengroen.be

HILDE VANBRABANT
Raadslid SamenGROEN
hilde.vanbrabant@samengroen.be

persoonlijk burgerprofiel. Gemeenten 

die aansluiten kunnen er hun eigen 

dienstverlening aan de burger 

integreren", verduidelijkt Kris. 

"Uiteraard vraagt dat een investering 

van de gemeente, maar dat kan 

stapsgewijs gebeuren. Finaal worden 

we hier als burger beter van. Alle 

interactie met de overheid is dan 

immers op een plek beschikbaar, met 

respect voor de privacy."

PROBEER HET ZELF UIT
Op www.vlaanderen.be kan je het 

alvast uitproberen. Klik op "Mijn 

Burgerprofiel" en ontdek jouw 

persoonlijke pagina. Meer dan 100 

gemeenten zijn intussen al 

aangesloten. "Glabbeek moet de 

volgende zijn", besluit Kris.

Het is lente. Tijd om te gaan wan-

delen in het mooie Glabbeek. De 

vele trage wegen die Glabbeek rijk 

is, vormen een recreatieve meer-

waarde voor inwoners die de ge-

meente tot in de kleinste hoekjes 

willen verkennen.

Het is daarom belangrijk om zorg-

vuldig om te springen met elk trage-

wegendossier dat op de gemeente-

raad wordt behandeld. "Soms is het 

afschaffen van een weg inderdaad 

een logische keuze," stelt Hilde 

Vanbrabant, lid van de gemeente-

raadscommissie mobiliteit, "maar in 

andere gevallen biedt het behouden 

of het verleggen van deze weg een 

meerwaarde. Dat moet altijd grondig 

onderzocht worden, want afschaffen 

is een uitzonderingsmaatregel."

OPEN DEBAT
"Wij weten dat het tragenwegen-

debat in Glabbeek niet vanzelfspre-

kend is," zegt Hilde Vanbrabant, "maar 

als we zien hoeveel Glabbekenaren  

wekelijks de wandelschoenen aan-

trekken, dan verdient iedere weg een 

grondige inhoudelijke discussie. Dat 

kan bijvoorbeeld in de commissie 

mobiliteit, maar ook in gesprek met 

onze burgers, waarbij het globale 

plan kan worden besproken."

Lees meer over onze visie op trage 

wegen op www.samengroen.be/

veilige_wegen en bezorg ons jouw 

suggesties via info@samengroen.be. 



GROEN

Meer tijd voor kinderen

Het geboorteverlof steeg van 10 naar 15 dagen. In 
2023 wordt het opgetrokken tot 20 dagen – een 
verdubbeling. Zo krijgen papa’s en meeouders 
meer tijd voor hun pasgeboren kind.

Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe federale regering haar eed af. 
Ondertussen zijn we zes maanden verder, en onze groene ministers 
zijn druk in de weer om van de ambities uit het regeerakkoord feiten 
te maken. Een overzicht van enkele realisaties na 150 dagen Vivaldi.

Foto’s: Bigstock

HALF JAAR VIVALDI,  
HEEL WAT REALISATIES

© Kanselarij

PETRA DE SUTTER
Vice-eersteminister en minister 

van Telecommunicatie

Eindelijk echte klimaatdoelen

In de eerste weken van Vivaldi bevestigde minis-
ter van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de Europese 
doelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot 
tegen 2030. 

Goedkope stroom uit Denemarken

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) 
zette het plan in gang om een onderzeese stroom-
kabel naar Denemarken te leggen. Zo krijgt ons land 
toegang tot goedkope Deense windenergie.

Opvanghuizen voor kwetsbare groepen

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit 
en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maakte 
middelen vrij voor meer LGBTQIA+-opvanghuizen 
en opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers 
van geweld.

Lagere factuur voor meest 
kwetsbare mensen

Vice-eersteminister en minister van 
Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) voert 
de strijd op tegen de digitale kloof. Ze maakte 
middelen vrij om sociale projecten van telecom-
operatoren te boosten, en om de telefonie- en 
internetfacturen van de meest kwetsbare 
mensen te verlagen. Energieminister Van der 
Straeten deed hetzelfde voor de energiefactuur.

Meer en stiptere treinen

Vivaldi investeert opnieuw in de trein. Samen met 
de NMBS en Infrabel werkt minister van Mobiliteit 
Georges Gilkinet (Ecolo) aan een toegankelijker, 
betrouwbaarder en veiliger spoorwegsysteem 
en aan stiptere treinen. Ook lanceerde hij mee de 
Brupass: één ticket voor de trein, tram, bus en 
metro in en rond Brussel.



GROEN

VOLUIT VOOR 

hernieuwbare energie
De beste garantie op een duurzaam en welvarend België? Kiezen voor 
100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit als einddoel. 
Energieminister Tinne Van der Straeten vertelt hoe ze dat gaat aanpakken.

‘Fl xibiliteit is 
cruciaal als je wil 

transf� meren naar 
100% hernieuwbare 

energie’

TINNE  
VAN DER STRAETEN
Minister van Energie

© ID/Bas Bogaerts

De komende jaren staan er heel wat opwin-
dende dingen te gebeuren in het Belgische 
energielandschap. Van een stroomkabel naar 
Denemarken over energie-eilanden in de 
Noordzee tot de vergroening van onze industrie 
met hernieuwbare waterstof.

Het energiebeleid zelf? Dat zal saai en voorspel-
baar zijn. Want dat is waar mensen en bedrijven 
om vragen: voorspelbaarheid en zekerheid. Het 
debacle met de zonnepanelen van de Vlaamse 
regering — met N-VA, CD&V en Open Vld — heeft 
duidelijk aangetoond waarom.

Zekere bevoorrading
We willen bovenal de bevoorradingszekerheid 
garanderen. Daarom vangen we de sluitingen van 
de kernreactoren op met hernieuwbare energie, 

grote batterijen, verbindingen met buurlanden en 
flexibele gascentrales.

Flexibiliteit is cruciaal als je wil transformeren 
naar volledig hernieuwbare energie. Kerncentrales 
kunnen die flexibiliteit meestal niet leveren. Je 
kan ze niet zomaar aan- en afzetten wanneer je 
bijvoorbeeld een overschot aan windenergie hebt. 
Dat leidt tot situaties zoals in de eerste lockdown, 
toen er een recordhoeveelheid wind was en we 
zelfs onze windturbines moesten afschakelen.

Daarom gaan we ook — maar alleen áls de bevoor-
radingszekerheid gegarandeerd is — de laatste 
twee kernreactoren sluiten (de overige vijf sluiten 
sowieso). Want ze zijn niet flexibel en vertegen-
woordigen bovendien amper 4 procent van de 
totale energiemix.

1 TERUGBETALING 
 VAN PSYCHOLOOG

Voor Groen in de federale regering zat, lanceerde 
de partij een petitie om meer budget uit te trekken 
voor de terugbetaling van een bezoek aan de 
psycholoog. Groen-voorzitster Meyrem Almaci: 
‘Die petitie werd ondertekend door meer dan 
20.000 mensen! Dat zorgde ervoor dat Groen 
de kwestie tijdens de regeringsvorming op de 
onderhandelingstafel kon leggen. Met resultaat: 
in het regeerakkoord voorziet de federale 
regering 200 miljoen euro extra budget voor 
geestelijke gezondheidszorg – bijna negen keer 
meer budget dan de vorige regering voorzag.’

MENTAAL WELZIJN KRIJGT HERNIEUWDE AANDACHT VIA GROEN

De coronacrisis doet het mentale welzijn 
van de Belg geen deugd. Integendeel: in 
december 2020 gaven Belgen zichzelf 
amper een 6,1 voor hun geluksgevoel. In 
september was dat nog 6,8 en vóór de 
eerste lockdown een 7,4. Om een mentale 
lockdown te voorkomen, ondernam Groen 
heel wat acties. We lichten er drie uit.

© ID/Christophe De Muynck

‘De federale regering 
vo� ziet 200 miljoen 
extra voor eestelijke 
gezondheidszor ’
MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen

100% hernieuwbaar
Seneca schreef ooit: als we niet weten naar 
welke haven we koers zetten, is geen enkele 
wind gunstig. Wel, de koers is nu eindelijk 
duidelijk: 100 procent hernieuwbare energie 
en klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is het 
einddoel waarop ik me ga focussen, want het 
biedt de beste garantie op een duurzaam en 
welvarend België. 

2 NOODPLAN

In januari 2021 lanceerde Groen het Urgentieplan 
Mentaal Welzijn. Met dat plan wil de partij de 
groeiende druk op de geestelijke gezondheid 
aanpakken. Het bestaat uit tien maatregelen die 
gaan van betere terugbetaling bij een bezoek 
aan de psycholoog voor jongeren en mensen 
in armoede, tot Eerste Hulp bij Psychische 
Problemen in scholen en op de werkvloer.

3 BUITEN MEER MENSEN ZIEN

Al maanden mochten we buiten maar met 
vier mensen samenkomen. Omdat de kans 
op besmetting daar een stuk kleiner is, 
stelde vice-eersteminister Petra De Sutter 
(Groen) voor om dat aantal uit te breiden. Het 
voorstel kon op veel bijval rekenen binnen de 
regering en bij virologen als Marc Van Ranst, 
en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: je 
mag nu buiten afspreken met tien mensen. 



CORONA BEWIJST NOOD 
AAN EEN ANDERE 
OUDERENZORG 

 Als we willen dat ouderen zinvol en  
gelukkig ouder kunnen worden, dan is 
er de komende weken en maanden - 
ook nadat corona overwonnen zal zijn 
- een pak werk aan de winkel. 

De afgelopen periode  toonde  
duidelijk aan dat ouderen die in een 
woonzorgcentrum wonen erg 
kwetsbaar waren en in alle opzichten 
hard getroffen werden. Goedbedoeld 
werden sociale contacten beperkt en 
werden mensen afgezonderd om hun 
gezondheid te beschermen. Maar 
daardoor staken eenzaamheid en 
zinloosheid de kop op. 

Groen vraagt hierover een uitgebreid 
debat in het parlement, samen met 
ouderen en hun organisaties, over hoe  
zorg en wonen in 2030 er zou moeten 
uitzien. Niet ‘wat iemand niet meer 
kan’ maar wel ‘een leven met nog 
wat plezier’ moet daarbij het 
uitgangspunt zijn. 

Het zal een uitdaging zijn om de zorg 
die er nu is op een andere manier te 
organiseren. Maar het is meer dan 
nodig: de zorg moet kleinschaliger, 
veel meer ingebed in de buurt, en met 
meer betrokkenheid van de ouderen 
zelf en hun mantelzorgers. 

DEMOCRATISCH 
DEFICIT

Volgens het provinciedecreet 

moet de provincieraad minimum 10 

keer per jaar vergaderen. In 2020 

haalde Vlaams-Brabant dit 

wettelijke aantal echter niet. Luka 

Augustijns: “De voorzitter van de 

provincieraad (N-VA), wijt dit aan 

het gebrek aan onderwerpen, maar 

als er geen agenda is, wil dit 

zeggen dat het provinciebestuur 

onvoldoende beleidsinitiatieven 

neemt.”

Noor Mousaid: “Dit bestuur bulkt 

niet van de vernieuwende ideeën. 

Waarom investeren we 

bijvoorbeeld het geld dat Vlaams-

Brabant recupereert uit de 

intercommunale Riobra niet in 

innovatieve oplossingen voor de 

ontoereikende rioleringsgraad in 

Vlaams-Brabant? Waar is ‘de 

kracht van verandering’?" 

DE ECONOMIE VAN DE TOEKOMST IS CIRCULAIR

Er bestaan al huizen die volledig gebouwd zijn met tweedehands materialen. Ze 

ogen modern en beantwoorden aan hedendaagse energienormen. Deze ‘circulair 

gebouwde huizen’ zijn vaak ook ingericht met gerecycleerde meubels. 

Sarah Sneyers: “In Vlaams-Brabant kennen we al langer bedrijven die de logica 

van de circulaire economie volgen. De onderneming NNOF uit Vilvoorde is zo een 

mooi voorbeeld. Als je bij NNOF aanklopt voor een nieuw interieur, hergebruiken 

ze jouw oude meubelen als grondstof. Het bedrijf werkt nu ook samen met Pro 

Natura. De werknemers van deze organisatie voor sociale economie verwerken 

landschapsresten tot materialen waarmee meubelen worden hermaakt.”

Tie Roefs: “Groen pleit ervoor om in Vlaams-Brabant bouwmaterialen bij te 

houden en te recuperen. In samenwerking met bijvoorbeeld de bouwfederatie 

willen we speciale materialenbanken oprichten. De provincie Vlaams-Brabant 

kan zo een voortrekkersrol op het vlak van circulaire economie spelen. In overleg 

met bedrijven kunnen we atelierruimte vrijmaken voor vernieuwende 

initiatieven. Samen met hogescholen en universiteiten kunnen we verder 

nadenken hoe we de transitie naar een circulaire economie maken. We dromen 

van een Vlaams-Brabants platform voor circulaire economie.”

Een circulaire economie creëert nieuwe meerwaarde door grondstoffen slim te 

hergebruiken en respecteert de draagkracht van de aarde waarop we leven. 

Volgens Groen Vlaams-Brabant is het dan ook de enige mogelijke ‘economie van 

de toekomst’.

REGIONAAL

© Groen

© Tie Roefs

© Tie Roefs

De proviciale fractie
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HIER

Hilde in de raad van bestuur van 

Beleefproject

Hilde Vanbrabant werd op de ge-

meenteraad van februari aangeduid 

als lid van de raad van bestuur (met 

raadgevende stem) van de project-

vereniging Beleefproject. De 

vereniging is een samenwerking 

tussen de gemeenten Glabbeek, 

Geetbets, Bekkevoort, Kortenaken, 

Linter en Zoutleeuw. Ze heeft als doel 

te voorzien in vrijetijdsparticipatie met 

een bijzondere aandacht voor mensen 

in armoede.

1

Vakantie in eigen dorp

Corona zal onze zomer opnieuw 

bepalen. Onder het motto "vakantie in 

eigen dorp" hadden we het al eerder 

over speelstraten. Via glabbeek.be 

dien je je aanvraag in. Wij pleiten 

daarnaast voor een of meerdere 

tijdelijke kampplaatsen in onze ge-

meente. Of stel je graag je eigen tuin 

open? Op welcometomygarden.org 

registreer je je tuin voor hikers of 

bikers. Zeker het proberen waard!

2
Hulp bij paddentrek

Elk jaar na hun winterslaap trekken 

padden naar dezelfde vijver of poel 

om zich voort te planten. 

Enthousiaste vrijwilligers helpen een 

handje bij de oversteek. Maar niet elke 

pad geraakt veilig aan de overkant. 

Wij vragen om bij de heraanleg van 

straten, gekend voor de paddentrek, 

de aanleg van  

oversteekvoorzieningen steeds mee 

te onderzoeken in de ontwerpfase.

3

Een herinneringsboom voor Bart

Ter nagedachtenis aan Bart planten 

we binnenkort een herinneringsboom. 

Hiermee willen we onze gedachten 

aan Bart levend houden. 

Wij kijken momenteel uit naar een 

geschikte plek en een gepast 

moment. We houden jullie op de 

hoogte.

4
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

Doeners uit Glabbeek lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

4 MEI 2021, 20 UUR

SAMENGROEN
ONLINE INFOCAFÉ

- JOUW RAAM TELT MEE! -
Wil je zelf een telraam installeren? Of wil je gewoon meer weten? 

Kom dan naar ons online infocafé op 4 mei.

Inschrijven doe je hier: www.samengroen.be/evenementen

Kan je niet wachten? 
Neem contact op en we helpen je graag op weg:

info@samengroen.be
of 

www.samengroen.be/contact

Groen - SamenGROEN Glabbeek 

Kris Lentacker, voorzitter

Butschovestraat 10c

3384 Glabbeek

0476 76 18 71

info@samengroen.be

www.samengroen.be/contact

     www.facebook.com/samengroenglabbeek

Verantwoordelijke uitgever: Lentacker Kris,
Butschovestraat 10c, 3384 Glabbeek

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.


