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Wie Hans Hendrickx een beetje kent, weet dat hij een werker is die 
zich ook als nieuwe schepen met hart en ziel inzet voor ons dorp. 
Hij bewees trouwens als gemeenteraadslid en voorzitter van het 
AGB al dat hij zijn schouders onder iets kan zetten, waardoor hij een 
absolute meerwaarde is voor het bestuur van ons dorp.
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Nieuwe schepen Hans Hendrickx zet onmiddellijk schouders onder heel wat projecten

Burgemeester Peter Reekmans en schepen Hans Hendrickx tezamen met de burgemeester en vice-burgemeester van jumelagegemeente Bunesti

BOEKVOORSTELLING
Nieuw boek Peter Reekmans
Woensdag 20 september 2017
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Sinds begin juni is Hans Hendrickx plaatsvervangend schepen voor 
de Dorpspartij, hij vervangt schepen Matthias Mertens die wegens 
een lange revalidatie zijn mandaat tijdelijk niet kan uitoefenen. 
Schepen Hans Hendrickx is bevoegd voor het Autonoom Gemeen-
tebedrijf (AGB), patrimonium, onderhoud, evenementen, feestelijk-
heden en jumelage. Sinds de start van de legislatuur was Hans al 
gemeenteraadslid en voorzitter van het AGB. Voor de bevoegdheid 
jumelage kreeg hij onmiddellijk zijn vuurdoop bij het tegenbezoek 
van Glabbeek aan onze jumelagegemeente Bunesti in Roeme-
nië eind mei waar hij samen met de burgemeester onderwijs- en 
zorgprojecten in de steigers zette. Op vlak van evenementen en 
feestelijkheden is hij door zijn professioneel verleden absoluut geen 
groentje en weet hij van aanpakken. Maar voor de bevoegdheid 
patrimonium mocht hij er pas echt van dag één invliegen. Heel wat 
nieuwe projecten en renovaties van het gemeentelijk patrimonium 
worden momenteel opgestart of waren al lopende. Meer concreet 
is schepen Hans Hendrickx vandaag bezig met de opvolging van 
de voltooiing van de nieuwe schoolsite, de renovatie van het ge-
meentehuis, de nieuwbouw voor de watering en JH De Bunker, de 
uitbreiding en vernieuwing van het BKO-gebouw, de renovatie van 
de pastorij in Bunsbeek en de start van de bouw van de nieuwe 
evenementenhal Hangaar 44. 

Dorpspartij-jongeren bedanken wegenwerkers met ontbijt voor snel herstel van steenweg N29



Op vlak van wonen is Glabbeek meer dan ooit in trek en is een 
grond of woning quasi onmiddellijk verkocht. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn de ligging, de omgeving, de bereikbaar-
heid en het ruim aanbod aan scholen, kinderopvang, sport -en 
jeugdwerking. Dorpspartij-ondervoorzitter Katrien Ceuleers: 
“Glabbeek is vandaag meer dan ooit een gemeente die leeft 
doordat het huidig investeringsbeleid net een frisse wind door de 
gemeente doet waaien. Dat maakt dat ons dorp meer dan ooit in 
trek is bij kopers van woningen en gronden, maar vooral ook bij 
bouwpromotoren.” Als voorzitter van de gemeentelijke commis-
sie voor ruimtelijke ordening (GECORO) geeft Katrien Ceuleers 
al geruime tijd het ruimtelijk beleid in onze gemeente - waarbij 
de prioriteit ligt op betaalbaar (blijven) wonen in Glabbeek- mee 
vorm. 

Bouwprojecten  
op maat van ons dorp

Katrien Ceuleers: “Betaalbaar wonen in ons dorp kan je enkel 
realiseren door als gemeente kleinere woonvormen mogelijk te 
maken zoals halfopen bebouwing en landelijke appartements-
bouw. Zo zorgen we er niet alleen voor dat jongeren, maar ook 
ouderen in de eigen gemeente kunnen blijven wonen. Sinds we 
als huidig gemeentebestuur van deze duidelijke visie net priori-
tair beleid gemaakt hebben, trekken we meer dan ooit nieuwe 
bouwprojecten op maat van zowel jonge gezinnen, als gepensi-

oneerden aan. De komende periode komen er o.a. heel wat nieuwe 
appartementen op meerdere locaties langs de Tiensesteenweg in 
Bunsbeek en Glabbeek, in de Schoolstraat in Bunsbeek en aan de 
SPAR in het centrum van Glabbeek. In de nieuwe woonwijk Baekveld 
in Bunsbeek zullen er maar liefst een 20-tal nieuwe gezinswoningen 
in halfopen bebouwing komen. En ook de eerste 28 serviceflats in 
het centrum van Glabbeek zijn intussen al bijna klaar. Dit ruim ge-
varieerd aanbod zorgt er bovendien ook voor dat de prijzen niet te 
snel stijgen.”

Investeren in een duurzame ruimtelijke ordening van een gemeente 
is ook zorgen voor voldoende locaties voor werken en recreatie. Ka-
trien Ceuleers: “In de KMO-zone langs de Craenenbroekstraat zijn 
er momenteel twee nieuwe bedrijfsgebouwen in aanbouw en sa-
men met Interleuven gaan we ook de overzijde van de straat als 
KMO-zone verder ontwikkelen. En de gemeenteraad van juli keurde 
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) zonevreemde 
recreatie goed waarbij alle sportterreinen die al jaren zonevreemd 
liggen eindelijk rechtszekerheid voor de toekomst krijgen. Ook voor 
het militair domein, langs de Torenstraat in Attenrode, dat door het 
vorige gemeentebestuur verkeerdelijk werd ingekleurd als verblijfs-
recreatie werd nu een oplossing gevonden. Met het goedgekeurde 
nieuwe GRUP herbestemmen we het militair domein ruimtelijk van 
verblijfsrecreatie naar recreatie waardoor er in de toekomst wel vlot-
ter kopers kunnen aangetrokken worden. Zo kan er eindelijk een 
oplossing komen voor dit totaal verwaarloosde militair domein.” 
#bouwenaanGlabbeek

Duidelijke visie voor wonen, werken en recreatie in ons dorp

Katrien Ceuleers is de expert ruimtelijke ordening van de Dorpspartij

Gemeentefinanciën: geen praatjes maar feiten

De gemeenterekening 2016 werd voor het vierde jaar op rij in deze 
legislatuur afgesloten met een positief resultaat van 613.130,76 
euro en een resultaat op kasbasis (spaarpot) van 2.189.425,84 
euro. Deze jaarrekening bewijst nu ook zwart op wit dat de schuld 
van de gemeente Glabbeek (leninglast) op het einde van deze legis-
latuur in 2019 zelfs 131.387,63 euro lager zal zijn dan op het einde 
van de vorige legislatuur in 2012.
Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries: “De huidige bestuursmeer-
derheid Dorpspartij-sp.a doet deze legislatuur heel wat doordachte 

investeringen van ruim 9 miljoen euro en tóch zal de schuld van de 
gemeente hierdoor niet stijgen, maar zelfs lichtjes dalen. Dit komt 
doordat maar liefst 6,8 miljoen euro van de 9 miljoen euro investe-
ringen gefinancierd worden door het aantrekken van subsidies van 
de hogere overheden. De oppositie is duidelijk boos dat we te hard 
werken en wil met praatjes in pamfletten de inwoners doen geloven 
dat de leninglast onder ons beleid enorm zou gestegen zijn. Het 
tegendeel is echter waar en gelukkig liegen officiële cijfers nooit: 
de leninglast in 2012 was  3.874.288,00 euro en de leninglast van 
de gemeente zal 3.742.900,37 euro in 2019 zijn.”

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be of www.facebook.com/GlabbeekseDorpspartij



Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be of www.facebook.com/GlabbeekseDorpspartij

Burgemeester Peter Reekmans schreef nieuw boek over het web van de intercommunales

kaart en geeft een duidelijk beeld van de verdoken gemeente-
belastingen en de buitenbalansstructuren via de intercommu-
nales. Reekmans overstijgt in dit boek de schandaalsfeer en 
net als zijn boek Dorpstraat-Wetstraat (2016)is “De Vlaamse 
ziekte” geen zwartboek, maar een blauwdruk met concrete op-
lossingen voor beter beleid. Het boek verschijnt op 20 septem-
ber bij uitgeverij Doorbraak, telt ruim 210 pagina’s en zal 19,95 
euro kosten.

 
Voor de inwoners van Glabbeek organiseren we een 
wedstrijd waarbij we 100 boeken verloten. Uit alle in-
zendingen worden er eind september 100 winnaars 
getrokken die een gratis exemplaar krijgen!

Uitnodiging boekvoorstelling 

Woensdag 20 september om 19u30 – GC De Roos

Programma:

19u50:  Inleiding door Professor Dr. Hendrik Vuye
                Hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Namen en  
                federaal volksvertegenwoordiger

20u00:  Voorwoord door John Crombez
             Nationaal voorzitter sp.a

20u10:  Boekvoorstelling door de auteur

20u45:  Slotwoord door Karl Drabbe
             Uitgeverij Doorbraak

20u50:  Receptie en signeersessie door de auteur

Alle inwoners zijn welkom – gratis inkom

Burgemeester Peter Reekmans zijn tweede boek “De Vlaamse 
ziekte” gaat over de problematiek van de intercommunales. 
Hij was bovendien de eerste volksvertegenwoordiger die deze 
scheefgetrokken situatie van de intercommunales al in 2009 op 
de agenda van het Vlaams Parlement durfde te plaatsen, lang 
voor de talrijke schandalen begin 2017 de pers haalden. In dit 
boek gaat Reekmans dieper in op de graaicultuur en legt hij het 
web van deze intercommunales voor het eerst volledig bloot.
 
Hij toont aan welke verpletterende verantwoordelijkheid de in-
tercommunales hebben in de gigantische stijgingen van de prij-
zen voor basisbehoeften zoals energie, water en afval. Het boek 
brengt voor het eerst alle (semi-)intercommunales per sector in 

 

Naam:                                            Voornaam:

Adres:

Tel:                                                                               E-mail:

 

Win één van de 100 GRATIS exemplaren  

van het nieuwe boek “De Vlaamse ziekte” van Peter Reekmans!

Deze deelnamestrook ingevuld terugbezorgen vóór 18 september 2017 aan de Dorpspartij, Dries 11b te Glabbeek  
of je kan ook online deelnemen via de site www.dorpspartij.be

 



De volledige vernieuwing van de steenweg in onze gemeente werd 
door het Vlaams gewest om budgettaire redenen verschoven naar 
2019-2022. Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen: “Toch kon 
de steenweg niet langer in zijn slechte staat vol met putten blijven. 
Burgemeester Peter Reekmans ging in overleg met het Vlaams 
Agentschap Wegen en Verkeer en bekwam deze tijdelijke herstelling 
die opnieuw het rijcomfort verbetert en de geluidshinder voor de 
omwonenden vermindert.”

Dit moest in een korte termijn gebeuren met minimale hinder voor 
bewoners en handelaars. Tussen dinsdag 1 en vrijdag 4 augustus 
werd op amper vier dagen het wegdek van de steenweg (N29) tussen 
Bunsbeek en Glabbeek met een nieuwe laag asfalt vernieuwd over 
een lengte van vier kilometer. Voorzitter Jonas Vangroenendael: “Wij 
trakteerden als Dorpspartij-jongeren de wegenwerkers de laatste 
werkdag op een ontbijt uit waardering voor hun mooi geleverde werk 
binnen een strikte timing.”

Simon Vandermeulen en Jonas Vangroenendael samen met enkele werknemers die het gebaar erg op prijs stelden 

Dorpspartij-jongeren bedanken wegenwerkers met ontbijt voor snel herstel van steenweg N29

Onze burgemeester op bezoek bij de Koning

Eind juni werden alle burgemeesters van ons land door de Koning 
en Koningin uitgenodigd op het Koninklijk Paleis van Laken. Ook 
burgemeester Peter Reekmans ging op audiëntie en kreeg bovendien 
de kans een uitgebreid gesprek met ons staatshoofd te kunnen 
voeren over o.a. de recent opgegraven Britse bommenwerper en 
uiteraard ons fruit. De Koning was zijn bezoek aan onze fruitveiling 
en gemeente in 2011 duidelijk niet vergeten. V.
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