
Tijdens het burgemeestersbal werden het voorbije weekend de  
Dorpspartijkandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor-
gesteld. Burgemeester Peter Reekmans werd door de leden eer-
der al unaniem aangesteld als lijsttrekker en wil zichzelf als kan-
didaat-burgemeester opvolgen. In deze editie van de Dorpskrant 
stellen we het volledig team voor dat met de duidelijke slogan 
“Verder bouwen aan Glabbeek” op zondag 14 oktober 2018 met 
uw steun het huidig beleid wil verder zetten. Want de keuze voor 
de kiezer is namelijk heel eenvoudig: ofwel kiest men voor een 
verderzetting van het huidig beleid onder leiding van onze actieve 
burgemeester, ofwel kiest men voor een terugkeer naar het pas-
sief beleid van vroeger. 

Burgemeester Peter Reekmans (lijsttrekker): “De Dorpspartij is 
vandaag als grootste beleidspartij met maar liefst 8 van de 17 
zetels in de gemeenteraad de motor van de coalitie Dorpspartij-
sp.a. Na jaren van stilstand laten we sinds 2013 niet alleen ons 
dorp opnieuw bruisen, maar ook heel wat projecten die jarenlang 
muurvast zaten worden onder ons actief beleid wel gerealiseerd. 
Want laten we eerlijk zijn: het verschil in de kwaliteit van het hui-

dige tegenover het vroegere beleid zit in dossierkennis, inzet en 
dienstbaarheid. We voeren vandaag een fors investeringsbeleid 
van ruim 9 miljoen euro dat we financieren met maar liefst 6,8 
miljoen euro aan subsidies van de hogere overheden, waardoor 
de gemeentefinanciën in de toekomst uitermate gezond blijven. En 
omdat we geen zin hebben in de typische welles-nietes spelletjes 
tussen oppositie en meerderheid, laten we voor de start van de 
campagne een neutrale analyse over de gemeentefinanciën ma-
ken door Professor Dr. Herman Matthijs, een autoriteit op vlak van 
overheidsfinanciën.”

De Dorpskrant  
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De kandidaten van de Dorpspartij zijn klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Ontbijtlezing:  

Hoe financieel gezond is Glabbeek?
Zon 25 maart - PC Bunsbeek             
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Op zondag 14 oktober 2018 oordeelt de kiezer of de huidige coalitie 
al dan niet beloond wordt. Ook al is vandaag de Dorpspartij met 
ruime voorsprong de grootste partij in ons dorp, toch heeft de partij 
van de burgemeester meer dan ooit elke stem nodig om te kunnen 
verder bouwen aan Glabbeek. Want de oppositie die de voorbije 
jaren amper actief was en enkel uitblonk in kritiek geven zonder 
zelf enig alternatief te bieden, zal nu alles op alles zetten om het 
huidig beleid met een anti-coalitie trachten aan de kant te kun-
nen plaatsen. Burgemeester Peter Reekmans: “De Dorpspartij wil 
verder bouwen aan Glabbeek zoals de inwoners vandaag van ons 
gewoon zijn en wij vragen hiervoor geen blanco cheque. Binnenkort 
krijgt elke inwoner ons financieel berekend verkiezingsprogramma 
“Dorpsplan 2.0” in de brievenbus waarin we net zoals zes jaar gele-
den op voorhand zullen zeggen welk beleid we gaan voeren én wat 
hiervan de kostprijs is. Met de Dorpspartij weet je dus opnieuw op 
voorhand wat je de komende zes jaar terugkrijgt voor uw stem. Met 
meer dan 500 leden en een partijbestuur van ruim 45 bestuursle-
den hebben we niet alleen aan kandidaten geen gebrek, maar is het 
beleid in handen van een sterke ploeg die een perfecte weerspiege-
ling van de dorpssamenleving is.”

Eerste schepen Kris Vanwinkelen (lijstduwer): “We hebben vandaag
als partij de luxe om naast onze kandidaat-burgemeester, kandida-
ten-schepenen en kandidaten-gemeenteraadsleden die op de lijst 
staan ook onze vertegenwoordigers in het OCMW en het autonoom 
gemeentebedrijf AGB Glabbeek op voorhand in stelling te brengen.
Deze mandaten worden namelijk niet door de kiezer, maar door de 
gemeenteraad verkozen. Vanaf deze gemeenteraadsverkiezingen 
is er een samensmelting van de OCMW -en de gemeenteraad en 
komt er een nieuw apart sociaal comité van het OCMW. Omdat het
nieuw sociaal comité en het AGB heel belangrijke organen zijn in 
het beleid van onze gemeente, kiezen we hier resoluut voor sociaal
engagement en organisatietalent. En wij zeggen als Dorpspartij op 
voorhand welke onze vertegenwoordigers hierin worden na de ver-
kiezingen.”

Het Dorpspartijbestuur kiest met Steven Verjans, Wim Merckx en 
Fons Scheys voor drie sociaal geëngageerde kandidaten die zich 
de komende jaren liever willen inzetten voor sociale dossiers van 
het OCMW dan te kiezen voor de gemeenteraad. Steven Verjans 
uit Wever is vandaag gemeenteraadslid. Fons Scheys uit Kapellen 
was jarenlang OCMW- en gemeenteraadslid en is momenteel lid 
van het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf (AGB). 
En Wim Merckx uit Wever kent via zijn vader Tuur die jarenlang 
OCMW-voorzitter was, als geen ander het belang van een sociaal 
engagement.

  

    GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

KANDIDATENLIJST DORPSPARTIJ

1 Peter REEKMANS Lijsttrekker

2 Hilde HOLSBEEKS

3 Hans HENDRICKX 

4 Simon VANDERMEULEN

5 Yvette STERKENDRIES

6 Katrien VEULEMANS-CEULEERS

7 Jonas VANGROENENDAEL

8 Katrien VANHERCK

9 Tom STRUYS

10 Cindy HUYBRECHTS

11 Vera LAERMANS-JONCKERS

12 Ronny VERGEYLEN

13 Jacqueline DEPRE

14 Ann VAES

15 Bart VANSTOCKSTRAETEN

16 Michel WILLEMS

17 Kris VANWINKELEN Lijstduwer

Deze kandidatenlijst bestaat uit 14 vaste waardes en 3 nieuwko-
mers. De kandidaten uit deelgemeente Glabbeek - Zuurbemde: 
burgemeester Peter Reekmans, schepen Hans Hendrickx, gemeen-
teraadslid Simon Vandermeulen, Katrien Vanherck en Tom Struys.

De kandidaten uit deelgemeente Bunsbeek: schepen Hilde Hols-
beeks, OCMW- en gemeenteraadsleden Yvette Sterkendries en Mi-
chel Willems, Jacqueline Depré en nieuwkomers Ronny Vergeylen 
en Bart Vanstockstraeten.

Voor deelgemeente Kapellen hebben we een heel sterk vrouwelijk 
team op de lijst. Naast Vera Jonckers en Ann Vaes die ook vorige 
keer al kandidaat waren, brengen we met Katrien Ceuleers (schoon-
dochter van wijlen OCMW-voorzitter Jan Veulemans en nicht van 
gewezen burgemeester Jos Vicca) een heel sterke nieuwkomer in 
stelling.  

En in deelgemeente Attenrode-Wever kiezen we met eerste sche-
pen Kris Vanwinkelen voor een zeer sterke lijstduwer. Met Jonas 
Vangroenendael en Cindy Huybrechts is ook de kleinste deelge-
meente met drie kandidaten stevig vertegenwoordigd.

Steven Verjans, Fons Scheys en Wim Merckx



voor de tweede keer Dorpspartijkandidaat is. Naast Wim Uytterhoe-
ven wordt Ronny volgende legislatuur één van de sterkhouders van 
de Dorpspartij in het AGB Glabbeek.

Ronny Laermans (48 j) uit deelgemeente Kapellen werd onlangs 
unaniem verkozen tot voorzitter van de gemeentelijke cultuur –en 
erfgoedraad. Hij is trouwens één van de drijvende krachten achter 
het nieuwe theaterspektakel waarbij we eind dit jaar lokaal talent 
uit ons dorp op de planken brengen voor de 100-jarige herdenking 
van het einde van WO I.

Ronny is o.a. ook voorzitter van het Lokaal Overleg Kinderopvang 
(LOK Glabbeek), voorzitter van het kerkbestuur Kapellen, bestuurs-
lid van de Dorpspartij, actief binnen de toneelkring Attenrode-We-
ver, hij zetelt in de gemeentelijke verkeersraad, is actief in het team 
van Glabbeek fietst tegen kanker en hij was lange tijd voorzitter van 
het oudercomité van de school in Kapellen. Hij is een heel actieve 
vrijwilliger die met zijn organisatietalent ons dorp vandaag mee 
enorm doet bruisen. En hij is daarnaast ook al enkele jaren politiek 
actief bij de Dorpspartij. De komende gemeenteraadsverkiezingen 
voert hij opnieuw campagne voor zijn echtgenote Vera Jonckers die 

Sinds haar ontstaan organiseert de Dorpspartij jaarlijks op het 
einde van het jaar een Dorpsactie met wafelverkoop voor een 
goed doel in de eigen gemeente. Op de nieuwjaarsreceptie van 
de Dorpspartij werd er traditioneel de cheque met de opbrengsten 
van deze actie uitgereikt. Dit jaar ging de cheque van 1.000 euro 
naar de ziekenzorgkernen van Samana die actief zijn in al onze 
deelgemeenten. Cindy Willems - echtgenote van onze schepen 
Matthias Mertens - was dit jaar de meter van onze dorpsactie. 

Cindy Willems: “Door de revalidatie van Matthias weet ik beter dan 
wie ook hoe belangrijk en kostbaar hulp en steun zijn als je een 
langdurig zieke partner hebt. Ik ben zeer blij dat dit mooi bedrag 
dit jaar naar de lovenswaardige werking van de vele vrijwilligers 
van de ziekenzorgkernen uit ons dorp gaat. Het is belangrijk dat  
mensen voor mekaar zorgen in eigen gemeente.” Partijvoorzitter 
Hilde Holsbeeks en burgemeester Peter Reekmans overhandigden 
de cheque aan de vertegenwoordigers van Samana.

Dorpspartij schenkt 1.000 euro aan ziekenzorgkernen (Samana) in ons dorp

In de kijker: Ronny Laermans de nieuwe voorzitter van de cultuur -en erfgoedraad

Partijvoorzitter Hilde Holsbeeks en burgemeester Peter Reekmans overhandigen de cheque aan de vertegenwoordigers van Samana

Steven Verjans, Fons Scheys en Wim Merckx



Hoe financieel gezond 
is Glabbeek?

10u00  Gratis ontbijt

10u45  Inleiding door burgemeester Peter Reekmans

11u00  Analyse van de gemeentefinanciën van Glabbeek
            door Professor Dr. Herman Matthijs  

12u00  Einde

Zondag 25 maart 2018 om 10u00
Parochiecentrum, Bunsbeekdorp 6 Bunsbeek

Een gezond financieel investeringsbeleid vormt de rode draad doorheen het Dorpspartijbeleid van 
de voorbije zes jaar. Daarom maken we nu in volle transparantie een stand van zaken op van onze 
gemeentefinanciën voor de verkiezingscampagne van start gaat. En omdat we de inwoners een 
neutrale analyse willen geven, doen we hiervoor beroep op Professor Dr. Herman Matthijs, een 
autoriteit op vlak van overheidsfinanciën. Zijn analyse zal trouwens ook als basis dienen voor het 
financieel berekend verkiezingsprogramma “Dorpsplan 2.0” dat de Dorpspartij binnenkort aan alle 
inwoners zal bezorgen.  

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 maakte Professor Dr. Herman Matthijs al eens in 
opdracht van de krant Het Laatste Nieuws een financiële analyse van alle Vlaamse gemeenten. Zes 
jaar later maakt hij opnieuw een analyse voor onze gemeente, die hij zelf zal komen toelichten tijdens 
een ontbijtlezing.

Iedereen welkom - inkom en ontbijt is gratis

Ontbijtlezing met Professor Dr. Herman Matthijs

Onze mandatarissen steeds tot uw dienst!
Alle zitdagen van onze mandatarissen zijn raadpleegbaar op www.dorpspartij.be

AGB

Burgemeester: 
Peter Reekmans
GSM 0473/562568

Schepenen: 
Kris Vanwinkelen
GSM 0496/553059

Hilde Holsbeeks
GSM 0476/345482  
 
Hans Hendrickx*    
GSM 0479/298926 

Gemeenteraadsleden:
Yvette Sterkendries (fractieleider)
GSM 0497/540937

Simon Vandermeulen
GSM 0494/405667

Michel Willems*
GSM 0473/741663`

Steven Verjans
GSM 0472/950102
  
 

OCMW - raadsleden:
Michel Willems (fractieleider)
GSM 0473/741663`

Yvette Sterkendries 
GSM 0497/540937

Wim Uytterhoeven
GSM 0486/529597

Alfons Scheys
GSM 0496/029479
 

* plaatsvervanger van schepen Matthias Mertens V.
U.
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