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Sinds begin januari 2013 is het zover, de Dorpspartij bestuurt 
mee onze gemeente. Samen met coalitiepartner sp.a is er de 
voorbije weken hard en collegiaal gewerkt aan een heel concreet 
bestuursplan 2013-2018. In deze editie van de Dorpskrant geven 
we een overzicht van de nieuwe Dorpspartij-mandatarissen in 
OCMW- en gemeenteraad. Peter Reekmans werd voorzitter van 
de gemeenteraad, en is het eerste jaar als schepen bevoegd 
voor Financiën, Personeel, Onderwijs, Communicatie, Wonen, 
Mobiliteit, Erfgoed, Economie en Dorpskernvernieuwing. 
Een zware bevoegdheidsportefeuille waardoor hij mee op 
de eerste rij zit, maar ook de perfecte voorbereiding op het 
Burgemeesterschap, dat hij vanaf 1 januari 2014 op zich 
neemt. Kris Vanwinkelen heeft als Dorpspartij-schepen de 
bevoegdheden Milieu, Sociale Zaken, Senioren, Buitenschoolse 
Kinderopvang, Patrimonium, Landbouw, Dierenwelzijn en vzw 
GMTA. Matthias Mertens is de nieuwe schepen van Openbare 
Werken, Groendienst en Nutsvoorzieningen. Onafhankelijk 
schepen Hilde Holsbeeks (intussen Dorpspartij-lid) heeft de 
bevoegdheden Jeugd, Sport, Recreatie, Energie, Drinkwater, 
Feestelijkheden, Gezin, vzw De Roos en vzw Sporthal. Daarnaast 
heeft de Dorpspartij - als grootste fractie in de gemeenteraad 
- ook nog Hans Hendrickx, Yvette Sterkendries en Simon 
Vandermeulen als gemeenteraadsleden. In de OCMW-raad 
zetelen voor de Dorpspartij Yvette Sterkendries (tevens lid van het 
vast bureau van het OCMW), Michel Willems en Omer Swinnen. 
Tijdens de legislatuur hebben we één wissel in de OCMW-raad. 
Omer Swinnen zal door Jonas Vangroenendael één van onze 
beloftevolle jongeren opgevolgd worden.

De Dorpspartij staat nu mee aan het roer en zal 6 jaar 
bouwen aan een nog mooier dorp. Dat kan enkel in een 
constructieve sfeer in een werkbare gemeenteraad. Precies 
daarom wil de Dorpspartij niet blijven meelopen in een wedloop 
van beschuldigingen, zoals die nu door sommigen gevoerd wordt. 
De Dorpspartij stelt vast dat het de enige en duidelijke winnaar 
was van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stelt ook vast dat 
Peter Reekmans als lijstduwer de absolute stemmenkampioen 
werd en door de kiezer gemandateerd werd de leiding van ons 
dorp op zich te nemen. Een duidelijker signaal kon de kiezer 
niet geven, maar dat belette de verliezende partijen niet om een 
anti-coalitie van maar liefst 4 partijen op de been te brengen.  
Gelukkig mislukten deze plannen al één dag na de verkiezingen. 
Ook omdat één iemand (Hilde Holsbeeks, inderdaad) wél voor 
vernieuwing koos en de stem van de kiezer niet langer wilde 
negeren.  Omdat er toch – ook vandaag nog – op de man en 
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op de vrouw wordt gespeeld, wil de Dorpspartij hier nog één 
keer duidelijkheid scheppen: Het feit dat Hilde Holsbeeks als 
onafhankelijke alsnog schepen kon worden, is enkel te wijten 
aan het feit dat er decretaal in het schepencollege minimaal 
één vrouw dient te zetelen. Yvette Sterkendries koos er zelf 
voor om in de OCMW-raad en de gemeenteraad te zetelen. Het 
maakte voor haar een schepenambt onmogelijk. Zij koos door 
haar professionele kennis bewust voor een mandaat als lid van 
het vast bureau van het OCMW (“het schepencollege van het 
OCMW”).  Hierdoor konden meerderheidspartijen Dorpspartij en 
sp.a geen vrouw meer voorstellen, en moest er gekozen worden 
uit de resterende 4 vrouwen die de gemeenteraad nog telde. 
Anders was de gemeente onbestuurbaar. Slechts één ervan, 
Hilde Holsbeeks, stelde zich kandidaat. En zij werd perfect 
wettelijk, volgens de geldende decreten, verkozen tot schepen. 
De Dorpspartij en de sp.a zijn altijd zeer duidelijk geweest 
over de gesprekken met Hilde toen ze opstapte bij haar partij 
en de Dorpspartij-sp.a coalitie ging ondersteunen. Hilde kreeg 
uitzicht op een uitvoerend mandaat waarbij zij vooral kon werken 
rond jeugd, sport en de drinkwaterfactuur van de mensen. Dit 
zijn haar politieke interessevelden, waarvoor zij zich inzet in 
Glabbeek. Of dit nu als schepen was of in een andere functie, 

maakte op dat moment zelfs niets uit. Dat dit nu wel degelijk kan 
als schepen is voor Hilde natuurlijk een uitgelezen kans om van op 
de eerste rij mee te werken aan de toekomst van Glabbeek. Alle 
aangekondigde klachten van de oppositie hebben maar één doel: 
de nieuwe meerderheid beschadigen.

De Dorpspartij wil nu vooral beginnen besturen, samen met 
coalitiepartner sp.a. Er is genoeg gezegd en geschreven, er 
zijn genoeg persoonlijke aanvallen uitgevoerd. Er zullen er 
meer dan waarschijnlijk nog volgen. Maar dat is niet de manier 
waarop de Dorpspartij aan politiek wil doen. De Dorpspartij 
voert een politiek voor de inwoners en voor Glabbeek. De 
verkiezingsuitslag die de Dorpspartij als nieuwkomer haalde, 
getuigt ervan dat die aanpak gedragen wordt door de bevolking. 
Nu de Dorpspartij effectief mee aan het roer van de gemeente 
staat, kan ze meer dan ooit ervoor bewijzen wat ze in haar mars 
heeft en binnen 6 jaar is het aan de kiezer om te oordelen over het 
gevoerde beleid. Zó hoort het in een democratie. De meerderheid 
stak de hand uit naar een constructieve oppositie, het is aan 
de andere partijen om te oordelen of ze uiteindelijk mee willen 
werken aan een positief verhaal voor ons dorp of de komende 
jaren enkel willen dwarsliggen.
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Het plein voor jeugdhuis de Kloemp 
en de buitenschoolse kinderopvang 
‘t Kloempke in de Schoolstraat te 
Bunsbeek ligt er al jaren mistroos-
tig bij. Het ooit aangelegde sport-
plein werd amper gebruikt, laat 
staan onderhouden, waardoor de 
vloer er vandaag helemaal gebar-
sten bij ligt. Maar nu is ook nog de 
scheidingsmuur tussen de Kloemp 
en de aanpalende buur onlangs 
voor een stuk ingestort. Gans deze 

muur is in zo’n slechte toestand dat de minste serieuze windstoot 
hem volledig kan doen omvallen. Dorpspartij-gemeenteraadslid 
Simon Vandermeulen vraagt daarom dringend instandhouding-
werken aan deze muur omdat de situatie ronduit gevaarlijk is. In 
de bestuursovereenkomst tussen de Dorpspartij en sp.a voorziet 
de nieuwe bestuursploeg in Glabbeek effectief grondige werken 
aan het volledige plein voor de Kloemp en de buitenschoolse kin-
deropvang. De Glabbeekse meerderheidspartijen dienden hier-
voor een subsidiedossier in bij Leader Hageland+. De bedoeling 

is het oude sportplein om te vormen tot een speeltuin en een 
multifunctioneel plein. Voor de buitenschoolse kinderopvang zou 
er dan een speelplein komen dat ook buiten de openingsuren toe-
gankelijk wordt voor alle kindjes van Bunsbeek. En er naast komt 
een multifunctioneel plein dat zowel door de buitenschoolse kin-
deropvang kan gebruikt worden, door de Kloemp en alle vereni-
gingen die dat wensen. Het doel is een soort centraal dorpsplein 
in deelgemeente Bunsbeek te creëren waar activiteiten kunnen 
georganiseerd worden, maar dat op andere momenten ook als 
parking voor het jeugdhuis kan gebruikt worden. Ook de buite-
nomgeving en de muur die in slechte staat is, zullen dan gron-
dig aangepakt kunnen worden. Deze werken passen volledig 
in de plannen van de dorpskernvernieuwing die het nieuwe 
gemeentebestuur in alle deelgemeenten wil realiseren. Ook 
de vernieuwing van het wegdek en de aanleg van fietspaden in 
Boeslinter en de Hoeledensesteenweg en het veiliger maken van 
de schoolomgeving in de Schoolstraat, zijn een onderdeel van de 
dorpskernvernieuwing in deelgemeente Bunsbeek. “De dorps-
kernvernieuwing in alle deelgemeenten is een rode draad in ons 
beleidsplan voor de komende jaren” besluit gemeenteraadslid Si-
mon Vandermeulen.

Voor de heraanleg van het speelterrein in Bunsbeek werd al een subsidiedossier opgestart



Steenweg N29 tussen Bunsbeek en Glabbeek zal  
grondiger aangepakt worden in 2014

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

Op donderdag 17 januari ‘13 ging er op vraag van Vlaams 
volksvertegenwoordiger en Glabbeeks Mobiliteitsschepen Peter 
Reekmans (Dorpspartij) overleg door op het kabinet van Vlaams 
minister van Mobiliteit en Openbare werken Hilde Crevits, on-
derwerp waren de werken aan de steenweg N29 tussen Buns-
beek en Glabbeek. Aan dit overleg namen het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) Vlaams-Brabant, de adviseur Wegen van de 
minister en een afvaardigding van de gemeente Glabbeek deel. 
Naast Mobiliteitschepen Peter Reekmans (Dorpspartij) namen 
ook gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij) en 
Middenstandschepen Johnny Reweghs (sp.a) deel aan dit be-
langrijk informeel overleg. Voor de eerste keer weegt de ge-
meente Glabbeek nu ook écht op de plannen van het Vlaams 
Gewest voor de heraanleg van de steenweg N29 tussen 
Bunsbeek en Glabbeek. In het belang van de verkeersveiligheid 
zullen de werken grondiger aangepakt worden dan oorspronke-
lijk voorzien. Het budget voor deze werken is reeds opgetrokken 
naar 3 miljoen euro, maar dit zorgt er wel voor dat de werken 
pas in aanbesteding zullen gaan in 2014. Tegen juni 2013 zal 
er een infovergadering voor de bewoners en handelaars van de 
steenweg komen.

“De verkeersveiligheid op de N29 zal  
drastisch verhoogd worden”

Door deze tussenkomst van Glabbeeks parlementslid Peter 
Reekmans werd er bijzondere aandacht gevraagd bij de opmaak 
van de nieuwe plannen voor o.a. de verlichting langs de steenweg 
die op sommige plaatsen belemmerd wordt door bomen. Er zullen 

eveneens parkeerstroken komen langs één zijde van de steenweg 
binnen de bebouwde kom. De bebouwde kom zal in Glabbeek 
ook verlegd worden en beginnen t.h.v. de Craenenbroekstraat 
en zal aan de andere zijde ingekort worden t.h.v. de sporthal. 
De oversteekplaatsen aan de kruispunten zullen zichtbaarder 
en veiliger worden, de fietspaden zullen zonder onteigeningen 
maximaal vrijliggend komen te liggen door verhogingen. En vooral 
zal in het nieuwe ontwerp inhalen langs rechts aan de kruispunten 
onmogelijk gemaakt worden. Ter hoogte van de kruispunten met 
de Craenenbroekstraat, Meenselbeekstraat, Pepinusfortstraat en 
Baekstraat zullen er middeneilanden op de steenweg aangelegd 
worden waardoor er een afslagstrook komt zodat het verkeer 
veiliger kan afslaan. Deze maatregelen werden reeds aangelegd op 
de N3 Tienen-Sint-Truiden t.h.v. het kruispunt naar Wommersom.  
De verkeersveiligheid op de N29 tussen Bunsbeek en Glabbeek 
zal dus drastisch verhoogd worden t.o.v. de initiële plannen. 
Maar ook de bereikbaarheid van de handelaars gedurende de 
werken was een bijzonder aandachtspunt tijdens voormeld 
overleg. Op vraag van Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans 
gaat AWV onderzoeken om de werken per rijstrook uit te voeren, 
zodat de handelaars langs de steenweg steeds bereikbaar blijven 
tijdens de werken. Ook zal er maximaal aandacht komen om de 
werken af te stemmen met de geplande werken aan de vesten 
in Tienen, zodat er geen verkeerschaos ontstaat in de regio. 
Volgende maand gaan de gemeente Glabbeek, AWV, Riobra en 
Aquafin concreet aan tafel zitten om de definitieve planning op te 
maken. Maar door deze grondige aanpak en hogere kostprijs is 
het nu al duidelijk dat de werken pas zullen doorgaan in de tweede 
helft van 2014. “Ik ben dan ook tevreden dat ik als parlementslid 
de verkeersveiligheid op de steenweg in mijn dorp kan verhogen 
en de bevoegde minister hier effectief positief aan meewerkt” zo 
besluit Reekmans.

Voor de heraanleg van het speelterrein in Bunsbeek werd al een subsidiedossier opgestart

Het afslaan aan de kruispunten met de steenweg zal door de aanleg van deze middeneilanden veiliger worden 
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Peter Reekmans
Zitdagen

Op gemeentehuis:

Maandag: 18u-20u // Dinsdag: 10u-12u
Donderdag: 10u-12u

Of op afspraak:
Telefonisch 016/827414 (secretariaat),
016/772930 (kantoor gemeentehuis),

02/5524859 (kantoor parlement) 
of via e-mail

peter.reekmans@vlaamsparlement.be

Wekelijkse zitdagen schepenen op het gemeentehuis:

Schepen Kris Vanwinkelen       maandag           9u-12u en 18u-20u

                                                   woensdag         14u-16u

Schepen Matthias Mertens       maandag           18u-20u

                                                   donderdag         9u-12u

Schepen Hilde Holsbeeks         maandag           18u-20u

                                                  woensdag         10u-12u en 14u-16u

of op afspraak telefonisch 016/772930 of mail info@dorpspartij.be

OCMW –en gemeenteraadsleden op afspraak:

Hans Hendrickx, gemeenteraadslid                    

Simon Vandermeulen, gemeenteraadslid         

Yvette Sterkendries, gemeenteraadslid en
Lid vast bureau OCMW-raad          

Michel Willems, OCMW-raadslid                        

Omer Swinnen, OCMW-raadslid                         

Enkel op afspraak op het secretariaat, Grotestraat 17 te Glabbeek (naast de SPAR)
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