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Bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalde Volksvertegenwoordi-
ger Peter Reekmans (Dorpspartij) overduidelijk de meeste stemmen. 
Het was de wil van de kiezer en dan ook logisch dat hij Burgemeester 
werd, maar toch gaf hij bewust het eerste jaar aan Jos Vicca, die alle 
lopende dossiers kon afwerken terwijl Reekmans als eerste schepen 
de nieuwe dossiers op de rails kon zetten. Op dinsdag 17 december 
2013 was het dan zover, Reekmans legde de eed als Burgemeester 
af in handen van de Provinciegouverneur. Kersvers Burgemeester 
Peter Reekmans: “Ik wil vooral Jos Vicca danken voor zijn 19 jaar 
inzet voor Glabbeek. Maar ik wil hem vooral expliciet bedanken voor 
de aangename samenwerking het voorbije jaar en vooral voor wat 
we samen hebben gerealiseerd op amper één jaar tijd. We vonden 
een oplossing voor de geblokkeerde dossiers van het woonzorg-
centrum, de sociale woonwijk, de KMO-zone en de uitbreiding van 
de veiling. Dit vereiste teamwerk, kennis, werkkracht en ervaring.” 

Burgemeester Peter Reekmans:  

“We investeren 6,6 miljoen 
de komende 5 jaar”

De gemeenteraad van 30 december ll. keurde de meerjarenbe-
groting 2014-2019 van de bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a 
goed. Glabbeek zal de komende vijf jaren voor 6,6 miljoen euro aan 

investeringen doen, waarvoor we maar liefst 3,3 miljoen euro aan 
subsidies binnenhaalden.

Nooit eerder bekwam het gemeentebestuur zo’n hoog bedrag aan 
subsidies via de hogere overheden, waarmee we zelfs de helft van 
onze investeringen betalen. Er wordt een nieuwe lening van twee 
miljoen euro aangegaan, maar de gemeentelijke leninglast (schul-
den) doen we niet stijgen. Doordat we opnieuw hetzelfde bedrag 
lenen als dat van de lening van de sporthal die afliep. Ieder jaar 
hebben we een begroting met een overschot. Er worden geen per-
soneelsleden ontslagen en de belastingen en de afvalfactuur voor 
de inwoners gaan niét omhoog. De belangrijkste investeringen zijn 
o.a. openbare werken met maximale aandacht voor verkeersveilig-
heid, dorpskernvernieuwing in alle deelgemeenten, realiseren van 
betaalbaar wonen, de nieuwbouw voor de kleuterschool, de reno-
vatie en het energiezuiniger maken van meerdere gemeentelijke 
gebouwen en een grondige renovatie van alle kerkhoven.

Peter Reekmans is de nieuwe Burgemeester van Glabbeek

De Dorpspartij wenst iedereen  
een gezond en gelukkig

Eedaflegging van Peter Reekmans als Burgemeester in handen van de Provinciegouverneur



Burgemeester - Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans:

De nieuwbouw van de kleuterschool in Glabbeek, een dossier 
waarin door een foute aanpak in het verleden meer dan 12 
jaar niets gebeurde, werd goedgekeurd en de werken starten 
concreet in 2015. Het dossier van het woonzorgcentrum, dat 
muurvast zat onder de vorige meerderheid, werd opgelost: de 
bouwvergunning voor de serviceflats tussen de Dries en de 
Nieuwstraat werd afgeleverd, de procedure voor de woonzorg-
campus is lopende. Het dossier van de sociale woonwijk werd 
eveneens door aanpassingen opnieuw op de rails gezet. Ge-
sprekken voor een nieuwe commerciële site aan de Spar zijn, 
met bemiddeling van de gemeente, tussen de eigenaar en inves-
teerders opgestart. Hiervan zijn de eerste ontwerpplannen klaar. 
De fruitveiling mocht van de vorige meerderheid niet uitbreiden. 
Door een RUP-aanpassing zal de fruitveiling nu wél kunnen uit-
breiden, wat samen met de nieuwe KMO-zone kan doorgaan. De 
relatie tussen de gemeente en de fruitveiling werd na jaren terug 
hersteld. Het gemeentebestuur legde zelfs contacten voor export 
van ons fruit naar de VS, de Amerikaanse ambassadeur kwam 
hiervoor naar de fruitveiling. Een strak en doordacht financieel 
beleid wordt gevoerd, en in 2013 sloot de gemeente af met een 
overschot van ruim 70.000 euro in haar eigen dienstjaar. Wat in 
tijden van crisis een uitzondering is. 

1ste Schepen Kris Vanwinkelen:

Het gebouw van de Buitenschoolse 
kinderopvang (BKO) en jeugdhuis de 
Kloemp wordt stevig opgefrist: voeg-
werken, een nieuw dak, sanitair, schil-
derwerken, toegangsbeveiliging,… De 
BKO kreeg een crisisbeleidsplan en in-
terventieplan, iets wat overigens reeds 
jaren een verplichting is maar door de 
vorige meerderheid straal genegeerd 
werd. Samen met Infrax werd het dos-
sier om ons gemeentehuis beter te 

isoleren en hierdoor fors mee energie te kunnen besparen opge-
start. De gemeente Glabbeek ging binnen Ecowerf niét akkoord 
met een prijsstijging voor afval, alle andere gemeenten voeren 
deze wel door. Glabbeek niet, omdat het leven voor de mensen 

al duur genoeg is. De huisvuilzakken werden in onze gemeente 
in 2013 zelfs goedkoper. Glabbeek ondertekende als voorlaatste 
gemeente in Vlaams-Brabant eindelijk het charter van diervrien-
delijke gemeente met de provincie. Het noodzakelijk zwerfkat-
tenproject werd opgestart, en is meer dan een succes te noe-
men. Vroeger werd het zwerfkattenprobleem gewoon ontkend, 
nu doén we er iets aan op een verstandige manier. Het dossier 
van de wateroverlast en een aangepast veiliger kruispunt Toren-
straat/Doelaagstraat werd goedgekeurd. De onveilige proefop-
stellingen (fruitbakken) in Attenrode-Wever werden onmiddellijk, 
na advies van de Verkeersraad, verwijderd. Het gemeentebe-
stuur steunde en informeerde de boeren m.b.t. hun verzet tegen 
grondverlies door een intentie van het Vlaams Agentschap voor 
Natuur en Bos. 

Schepen Matthias Mertens:

Meerdere wegen - en herstellingswer-
ken in  o.a. de  Groenstraat, Nieuwstraat, 
Boeslinter, Heirbaan, Langveldstraat,  
Stationsstraat, Steenbergestraat, Pa-
melenstraat, Tramstraat, Dorpsstraat,  
en Langstraat werden onmiddellijk als 
inhaalbeweging opgestart en zelfs 
volledig uitgevoerd in 2013. Er werd 
geïnvesteerd in nieuw materiaal voor 
de technische dienst: een tractor voor onkruid- en winterbestrij-
ding, een sneeuwschuiver en een zoutstrooier werden aange-
kocht. Er werd een nieuwe schoolbus voor de gemeenteschool 
aangeschaft. Nog geen 14 dagen na de beslissing vloog de oude 
schoolbus trouwens in brand, een nieuwe bus voor onze school-
kinderen was dus echt geen luxe! Bij wegenwerken werd er ein-
delijk brede communicatie ingevoerd, en krijgen de inwoners op 
regelmatige basis via de website en via brieven informatie over 
de werken in hun straat.

Schepen Hilde Holsbeeks:

Er werd voor het eerst een kinder-
gemeenteraad opgericht om ook 
onze allerkleinsten een stem te 
geven. Glabbeek Sport, Glabbeek 
Wandelt, Glabbeek Proeft, Glabbeek 
@ the movies, Glabbeek Zomert, 
Glabbeek Cultureel, enz zijn allemaal 
nieuwe en vernieuwde initiatieven 
die een jaarlijkse traditie worden.

Grabbelpas, kleuter-en kinderturnen, en andere activiteiten voor 
de jeugd werden fors uitgebreid. Er werd een reserveringspro-
gramma aangekocht wat het reserveren van een gemeentelijke 
zaal of sporthal voor de gebruikers makkelijker zal maken. De 
gemeenteraad nam de beslissing om eindelijk een oplossing te 
bieden aan de zonevreemde sportrecreatie in onze gemeente.  
Trouwen in Glabbeek werd feestelijker, de rode loper wordt nu 
letterlijk uitgerold op het gemeentehuis. De gemeente kreeg een 
nieuwe huisstijl en een nieuw en maandelijks informatieblad 
Glabbeek!
 

Jaaroverzicht 2013:  
Wat gebeurde er reeds onder 1 jaar Dorpspartij-beleid?

Intussen vormen de Dorpspartij en sp.a al één jaar de meerderheid in onze gemeente. Het was een druk jaar van plannen voor de komende 
jaren, maar toch werden ook reeds snel veel initiatieven genomen en sommige zelfs al uitgevoerd. Daarom geven de mandatarissen van 
de Dorpspartij in de OCMW- en gemeenteraad in dit jaaroverzicht een opsomming van de realisaties het voorbije jaar.



Gemeenteraadslid  
Simon Vandermeulen:

Door nieuw overleg komen er langs 
de N29 tussen Bunsbeek en Glab-
beek veiliger kruispunten en fiets-
paden, de werken zijn vermoede-
lijk voor 2016. Intussen kreeg het 
slechtste gedeelte van de N29 t.h.v. 
Bunsbeek nog voor de winter een 
nieuwe asfaltlaag om de jaarlijkse 
traditionele putten te vermijden. Vooruit kijken én handelen, noemt 
men dit! Een enquête voor meer verkeersveiligheid werd georga-
niseerd in alle scholen, en de dossiers om de schoolomgevingen 
verkeersveiliger te maken werden opgestart.  Ook de gemeentelijke 
verkeersraad kreeg een tweede adem, deze onderzoekt nu verkeer-
sproblemen op basis van onderbouwde adviezen van het Belgisch 
Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Door werken van Aquafin en 
Riobra op meerdere plaatsen in de gemeente was er heel wat over-
last voor de inwoners, het gemeentebestuur stond echter letterlijk 
dag en nacht paraat om de mensen te ondersteunen en oplossin-
gen te zoeken bij problemen van toegankelijkheid. Jeugdhuizen de 
Kloemp en de Bunker kregen van de gemeente financiële steun voor 
de aankoop van een geluidsmeter die wettelijk verplicht is.

OCMW- en gemeenteraadslid 
Yvette Sterkendries:

Er werden al voor meerdere projecten 
informatie- en inspraakvergaderin-
gen georganiseerd, om de bevolking 
te betrekken bij het beleid. Een schril 
contrast met vroeger! De dienstbaar-
heid van het gemeentebestuur naar de 
bevolking toe werd verhoogd, schepe-
nen zijn permanent bereikbaar, zelfs 
op zaterdag in het gemeentehuis. Er 

werd met IGO Leuven een onderhoudscontract afgesloten om de 
kerkhoven op permanente basis perfect te onderhouden, eindelijk na 
jaren: kerkhoven zónder onkruid. Alle strooiweiden op de kerkhoven 
kregen een nieuwe mooie grasmat en de kerkhofmuur van het kerk-
hof Wever werd vernieuwd. De graven van de oudstrijders die enkele 
jaren geleden nog dienden te verdwijnen, kregen een levenslange be-
scherming. Het lokaal erfgoed kreeg meer dan ooit aandacht in onze 
gemeente.  Eindelijk is er een ontwerper aangeduid voor de meer dan 
noodzakelijke renovatie van de kerken van Attenrode, Bunsbeek en 
Zuurbemde.

Gemeenteraadslid  
Hans Hendrickx:

Onze gemeentelijke zalen de Roos, 
Sporthal en de Mispel zijn onderge-
bracht in een autonoom gemeen-
tebedrijf, omdat de wetgever vanaf 
1/1/2014 de vorm van een gemeen-
telijke vzw niet meer toelaat. Door 
een efficiënter onderhoudsplan van 
deze zalen bespaart de gemeente 
jaarlijks maar liefst 25.000 euro. De 
Roos werd aan de binnenzijde volledig vernieuwd, wat 
maakt dat we als kleine gemeente opnieuw een mooie zaal kunnen 
aanbieden aan onze inwoners en verenigingen.

OCMW-raadslid Omer Swinnen:

Er werd door het OCMW voor alle 
inwoners al drie keer succesvol een 
groepsaankoop stookolie georgani-
seerd, wat zorgde voor een fikse 
korting op de verwarmingsfactuur 
van onze inwoners. En ook elektrici-
teits - en gasverbruikers worden niet 
vergeten: het gemeentebestuur on-
dersteunde de inwoners actief in hun 
zoektocht naar de goedkoopste ener-

gieleverancier. Het aanbod vanuit het OCMW voor huishoudhulp met 
dienstencheques werd uitgebreid, en de leeftijdsgrens voor de ge-
bruikers verlaagd zodat we nu meer inwoners bereiken.  Het jaarlijks 
seniorenfeest van de gemeente werd in een nieuw kleedje gestoken, 
en lokte bijna een dubbel aantal senioren t.o.v. de vorige jaren

OCMW-raadslid Michel Willems:

Het oude sportplein in de Schoolstraat 
wordt een nieuw centraal dorpsplein 
voor Bunsbeek, de parking voor het 
parochiecentrum Bunsbeek en aan 
de kerk van Glabbeek werden ver-
nieuwd. Er kwam ook een betere 
toegang in klinkers aan het nieuwe 
kerkhofgedeelte in Bunsbeek. De 
Fit-O-Meter wordt na jaren opnieuw 
degelijk onderhouden, en plannen 
voor een uitbreiding zijn in opmaak.  
In de gemeentelijke meerjarenbegro-
ting 2014-2019 is er eindelijk aandacht voor alle deelgemeenten.

Dorpspartij-voorzitter Wim Uytterhoeven:

Ook politiek groeide de Dorpspartij in 2013, we werden niet alleen 
de grootste fractie in de gemeenteraad maar ook ons ledenaantal 
groeide zeer fors. Voor onze activiteiten zijn zelfs alle gemeentelijke 
zalen te klein geworden. Ook ging er met de Dorpspartij-Jongeren 
een politieke jeugdafdeling van start dat ons jong dorpstalent klaar-
stoomt voor de toekomst. Maar ook de samenwerking binnen de 
bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a ging goed van start. Tussen 
beide partijen is er een zeer grote collegialiteit. Dit maakt niet alleen 
dat het besturen van onze gemeente vlot loopt, maar door de hoge 
teamgeest zet dit écht wel zaken in beweging in het belang van de 
inwoners.

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be



3de Sinterklaasfeest van de Dorpspartij 
was weer immens succes!
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De Dorpspartij verkocht 2000 taartjes voor  
het goede doel Music for life!

We staan met nieuw materiaal klaar
voor betere sneeuwbestrijding!


