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Voor het vijfde jaar op rij organiseerden de mandatarissen en 
bestuursleden van de Dorpspartij tijdens de warmste week in de 
kerstperiode een actie voor een goed doel. De Dorpspartij geeft 
steeds de voorkeur aan een sociaal goed doel uit eigen regio of 
gemeente. Dit jaar was het goede doel de Mispelhoef vzw uit 
de Varenbergstraat in deelgemeente Kapellen aan de beurt. De 
Mispelhoef is een lovenswaardig initiatief dat nog maar pas bestaat 
en waar men therapie met ezels organiseert. De drie ezeltjes 
“Filemon, Armandke en Toon” bezorgen sinds kort kinderen 
en volwassenen ontspanning en rust in een weide in Kapellen. 
Initiatiefnemers Liselotte Aerts en Wim Nackaerts brengen 
kinderen met een beperking en leerlingen uit het basisonderwijs 
tot rust met ezeltherapie. Ook organiseren ze ezelwandelingen, 
verjaardagfeestjes met ezels, ezelkampen en een nachtje tussen 
de dieren voor gezinnen en individuen.

De Dorpspartijleden verkochten op zaterdag 20 december aan het 
partijsecretariaat naast de SPAR bijna 10.000 wafels en verzamelden 

hierdoor maar liefst 1.000 euro voor de Mispelhoef. Dit geld zal 
door de Mispelhoef integraal gebruikt worden voor de aankoop van 
een nieuwe ezel waarvan de Dorpspartij graag het peterschap op 
zich neemt. Initiatiefnemer van de actie Hilde Holsbeeks, tevens 
jeugdschepen: “Het feit dat we dankzij het warme hart van onze 
inwoners voor onze actie nu een extra ezel kunnen schenken aan 
de Mispelhoef zal heel wat kindjes blij maken.”

Dorpspartij verkoopt bijna 10.000 wafels voor goed doel!

De Dorpspartij wenst iedereen 
een gezond en gelukkig 

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

Dorpspartij-mandatarissen samen met de ezels en initiatiefnemers van de Mispelhoef



Burgemeester Peter Reekmans:

2014 was opnieuw een jaar waarin heel wat dossiers die al jaren 
muurvast zaten, gedeblokkeerd werden. Er kwam een doorbraak 
voor de nieuwbouw van de gemeenteschool, de woonzorgcampus, 
de nieuwe verkaveling Baekveld en de commerciële site aan de 
SPAR. 2015 zal het jaar worden waarin al deze dossiers werkelijk 
zichtbaar zullen worden. Omdat onderwijs voor deze bestuursploeg 
één van de absolute gemeentelijke kerntaken is, werd naast de 
opstart van de nieuwbouw voor de gemeenteschool, begin dit 
jaar ook een nieuwe en veilige schoolbus in gebruik genomen 
en kregen alle klassen en de refter van de lagere school nieuw 
meubilair. 2014 was ook het jaar waarin het gemeentebestuur 
om de gemeente gezond te houden, de grootste besparingen ooit 
moest doorvoeren. Er was immers niet alleen het onverwachtse 
tekort van bijna 1,3 miljoen euro door boekhoudkundige fouten 
uit de vorige legislatuur. Maar door de besparingen van de 
hogere overheden krijgen we deze legislatuur als gemeente 
bovendien ruim 1 miljoen euro minder inkomsten. We slaagde 
er echter in om - door structurele besparingen en terugplooien 
op de kerntaken - toch een ambitieus beleid te kunnen blijven 
voeren zónder belastingverhogingen.

1ste Schepen Kris Vanwinkelen:

2014 was het jaar waarin onze gemeente 
zwaar getroffen werd door noodweer 
met enorme wateroverlast voor meerdere 
inwoners tot gevolg. Intussen zijn de 
nodige stappen gezet voor structurele 
oplossingen om dit soort waterellende 
in de toekomst het hoofd te bieden. Ook 
werd er geïnvesteerd in een nieuwe 
bekenfrees waarmee we onze beken en 
grachten nu beter kunnen onderhouden. 
Door gebrek aan onderhoud de voorbije 
jaren zorgden verstopte grachten en beken 

mee voor wateroverlast die vermeden had kunnen worden. De 
noodzakelijke voegwerken en vernieuwing van het dak van 
het gebouw van de Buitenschoolse kinderopvang (BKO) en 
jeugdhuis de Kloemp werden uitgevoerd. Er werd eindelijk een 
landbouwraad opgericht om onze landbouwers en fruittelers 
nog beter te kunnen ondersteunen. Glabbeek nam meer dan ooit 

initiatieven om zich als fruitgemeente bij uitstek te promoten. 
Het natuureducatiefpad en het charter voor biodiversiteit werden 
concreet. Na de dorpskernvernieuwing in Bunsbeek in 2014 zijn 
de eerste plannen klaar voor het centrum van deelgemeente 
Attenrode dat in 2015 wordt vernieuwd.
Schepen Matthias Mertens:

In 2014 werden meerdere wegen- 
en herstellingswerken uitgevoerd. 
Enkele straten werden samen met 
de rioleringswerken van Riobra 
grondig vernieuwd. Ook al zijn 
deze door de hogere overheid 
verplichte rioleringswerken voor 
onze inwoners vaak allesbehalve 
prettig, de gemeentelijke dienst 
openbare werken stond paraat om 
inwoners met problemen tijdens 
deze werken te ondersteunen waar nodig. De weginfrastructuur 
van Bunsbeek-Dorp, de Broekstraat, de Pepinusforstraat, de 
Meenselbeekstraat, de Pamelenstraat, de kleine Groenstraat 
en de Dorpsstraat werd gedeeltelijk of volledig vernieuwd. 
Deze bestuursploeg kiest er bewust voor om elk jaar meerdere 
wegenwerken uit te voeren en dus niet enkel de laatste jaren voor 
de verkiezingen.  In 2014 werd er opnieuw zwaar geïnvesteerd 
in nieuw en noodzakelijk materiaal voor de technische dienst. 
Want zonder degelijk materiaal kan je een gemeente niet 
adequaat onderhouden. De nieuwe extra tractor voor onkruid- en 
winterbestrijding werd in gebruik genomen. Er werd een nieuwe 
bestelwagen en  een nieuwe veegmachine aangekocht.

Schepen Hilde Holsbeeks:

In 2014 investeerden we opnieuw in 
toegankelijke, betaalbare en leuke 
evenementen voor onze inwoners.
Glabbeek Sport, Glabbeek Wandelt, 
Glabbeek Proeft,… zijn evenementen
die jaarlijkse traditie worden. Glabbeek 
Fit was nieuw in 2014 en trok heel 
wat sporters naar onze sporthal. 
Ook kreeg we door onze aandacht 
en initiatieven voor seniorensport van 
BLOSO de titel van Sportelgemeente

2014. De activiteiten van Glabbeek Zomert waren met onze 
sport-, jeugd- en cultuurkampen met 502 deelnemende kinderen
een enorm succes. Voor de eerste keer werden maar liefst 8 van
de 9 vakantieweken gevuld met meerdere nieuwe activiteiten 
waaronder een taalkamp en hadden we het hoogste aantal 
deelnemende kinderen ooit. Ook werd de beslissing genomen 
voor een nieuwbouw aan onze Buitenschoolse kinderopvang 
(BKO) zodat er hier extra ruimte komt voor de kinderen en 
een secretariaat. Alhoewel we als gemeente voor sport, jeugd 
en cultuur fors minder middelen van de Vlaamse overheid 
ontvangen, blijft deze bestuursploeg de verenigingen maximaal 
ondersteunen en zullen de gemeentelijke subsidies niét dalen! 
Om evenementen in onze gemeente nog beter te ondersteunen 
werd er een aanhangwagen voor nadars aangekocht.
 
 

Jaaroverzicht 2014:  
Wat gebeurde er het voorbije jaar onder Dorpspartij-beleid?

Intussen vormen de Dorpspartij en sp.a al twee jaar een sterke meerderheid in onze gemeente. 2014 was net zoals 2013 nog een druk 
jaar van plannen voor de komende jaren, maar er werden opnieuw al heel wat initiatieven genomen en uitgevoerd. De mandatarissen 
van de Dorpspartij in de OCMW- en gemeenteraad geven in dit jaaroverzicht een opsomming van de realisaties van het voorbije jaar.



Gemeenteraadslid 
Simon Vandermeulen:

In 2014 kreeg ook verkeersveiligheid 
maximale aandacht. Als één van de 
eerste gemeenten ondertekenden we 
het charter Samen Actief voor Veilig 
Verkeer (SAVE) van de vzw Ouders 
van Verongelukte Kinderen (OVK). 
De nieuwe verkeerssituatie aan de 
gemeenteschool in Glabbeek maakte de schoolomgeving al heel wat 
veiliger en concrete plannen voor een veiligere schoolomgeving aan 
de school in Bunsbeek zijn klaar, deze worden uitgevoerd in 2015. 
Ook het dossier van de Vissenakensesteenweg werd goedgekeurd 
om met subsidies uit het Vlaams Fietsfonds nieuwe fietspaden en 
snelheidsremmers aan te leggen zodat deze gevaarlijke straat 
heel wat veiliger zal worden. Ook namen we de beslissing om de 
steenweg N29 veiliger te maken door een inhaalverbod aan alle 
kruispunten in te voeren. De dorpskernvernieuwing werd opgestart 
en in 2014 kwam deelgemeente Bunsbeek als eerste aan de beurt. 
Er kwam een nieuw en gezellig dorpsplein langs de Schoolstraat, 
jeugdhuis de Kloemp kreeg een eigen terras en de parking voor het 
parochiecentrum van Bunsbeek en de voetpaden in Bunsbeek-Dorp 
werden vernieuwd. Enkele bushokjes werden vervangen o.a. in de 
Schoolstraat en Pepinusfortstraat.

OCMW- en gemeenteraadslid  
Yvette Sterkendries:

Ook in 2014 werden er voor meerdere 
projecten informatie- en inspraak-
vergaderingen georganiseerd, om de 
bevolking te betrekken bij het beleid. 
Een schril contrast met vroeger! 
Er werd in 2014 voor het eerst ook 
een middenstandsraad opgericht.  
Er werden extra subsidies verkregen 

door als gemeente meer met sociale economiebedrijven te werken. 
Hierdoor kon er opnieuw een onderhoudscontract afgesloten worden 
om de kerkhoven op permanente basis perfect te onderhouden; 
eindelijk na jaren: kerkhoven zónder onkruid. Tijdens Allerheiligen 
werd er in 2014 voor het eerst door ploegen van onze groendienst extra 
ondersteuning aangeboden aan de bezoekers van onze kerkhoven, 
ook dit initiatief zal jaarlijks opnieuw georganiseerd worden. Met de 
prachtige organisatie van Glabbeek Herdenkt bewees Glabbeek als 
kleine gemeente ook grootse zaken te kunnen realiseren. Ook werden 
er eindelijk na jaren de nodige budgeten voorzien voor de renovatie 
van onze kerken en erfgoed, eind 2014 werden er verfwerken in de 
kerk van Bunsbeek uitgevoerd.

Gemeenteraadslid Hans Hendrickx:

Het Autonoom Gemeentebedrijf AGB 
Glabbeek investeerde in 2014 samen 
met de uitbaters in de vernieuwing van 
de cafetaria van de sporthal. Er kwam 
een nieuwe bekleding van de toog, 
nieuwe tafels, stoelen en barkrukken. 
Ook werden de verhuurprijzen van de 
sporthal verlaagd om concurrentieel 
te blijven met de meerdere nieuwe 
sporthallen in de regio. Door deze 
tarieven te verlagen zijn we er in 2014 
in geslaagd om de sporthal meer te verhuren. De huidige bezetting 
van de sporthal is dan ook groter dan ooit tevoren en blijft zelfs na 
20 jaar van onze sporthal een succesverhaal maken.  Samen met 
Interleuven werd de uitbreiding van de fruitveiling en de realisatie 
van de KMO-zone in de Craenenbroekstraat voorbereid. Net zoals de 
plannen om de oude gemeentehuizen van Bunsbeek en Wever af te 
breken en hier nieuwe betaalbare koopwoningen te bouwen.

OCMW-raadslid Omer Swinnen:

Er werden ook in 2014 door het OCMW 
succesvol groepsaankopen stookolie 
georganiseerd, wat zorgde voor een 
fikse korting op de verwarmingsfactuur 
van onze inwoners. En ook elektriciteits- 
en gasverbruikers werden niet vergeten, 
het gemeentebestuur ondersteunde de 
inwoners actief in hun zoektocht naar 
de goedkoopste energieleverancier. Ook 
de seniorenfeesten van het OCMW en 

de gemeente, die in een nieuw kleedje werden gestoken, lokten heel 
wat volk. Er werd in 2014 ook voor het eerst gratis huisvuilzakken 
als sociale correctie ingevoerd voor personen met chronische 
incontinentie en stomapatiënten.

OCMW-raadslid Michel Willems:

Deze bestuursploeg wou absoluut in 
budgettair krappe tijden de pastorij van 
Bunsbeek in gemeenschapseigendom 
houden. Ook al zijn er heel wat kosten 
om deze pastorij in orde te brengen, het 
OCMW zal de pastorij van de gemeente 
overkopen en er een sociale bestemming 
aan geven. Het Lokaal Opvanginitiatief 
(LOI) zal hier ondergebracht worden en 
er zal ook een samenwerking met een 
sociaal verhuurkantoor (SVK) komen 
waardoor de renovatie van het gebouw haalbaar is en we zelfs in 
aanmerking kunnen komen voor subsidies van woningdelen. Mensen 
in acute nood, zonder dak boven hun hoofd, kunnen helpen... is pas 
echt een christelijke en sociale bestemming geven aan de pastorij. 
Een keuze die fel in contrast staat met het beleid van vroeger, dat de 
pastorijen van Attenrode, Wever en Zuurbemde zonder enige visie 
gewoon openbaar verkocht om ervan af te zijn.

Dorpspartij-voorzitter Wim Uytterhoeven:

Na twee jaar Dorpspartij-beleid hoor je duidelijk ‘onder de mensen’ dat 
het merendeel van de inwoners tevreden tot zeer tevreden zijn van dit 
beleid. Vooral de bereikbaarheid, luisterbereidheid, dienstbaarheid, 
daadkracht, inzet en de harde werklust van onze mandatarissen 
worden uitermate geapprecieerd. Tussen de meerderheidspartijen 
Dorpspartij en sp.a is er een zeer grote collegialiteit. Dit maakt deze 
ploeg net tot een sterke bestuursmeerderheid waardoor het besturen 
van onze gemeente vlot loopt en er heel wat zaken in beweging 
worden gezet. Spijtig genoeg bleven sommige oppositiepartijen in 
2014 opnieuw enkel het conflict opzoeken en volharden ze in hun stijl 
van enkel afbraakpolitiek en persoonlijke beschadigingsaanvallen.



Bedankt OCMW-raadslid Omer Swinnen!
In het bestuursakkoord tussen de Dorpspartij en sp.a werden de 
mandaten in de OCMW-raad gelijk verdeeld tussen beide partijen. 
Op 5 januari 2015 loopt het mandaat van Omer Swinnen als 
OCMW-raadslid af en wordt hij de komende 4 jaar als raadslid 
vervangen door een jongere van de Dorpspartij en een sp.a’er. 
Omer geeft hiermee duidelijk mee kansen aan onze jeugd en de 
Dorpspartij lanceert Jonas Vangroenendael als nieuwe jonge 
OCMW-mandataris.
De Dorpspartij bedankt Omer van harte voor zijn inzet de voorbije 
twee jaar als mandataris in het OCMW van Glabbeek. Omer blijft 
actief in het partijbestuur en zal als mutualiteitsexpert van de 
Dorpspartij ten dienste blijven staan van inwoners met vragen 
omtrent mutualiteit en sociale zaken. 

4de Sinterklaasfeest
Dorpspartij was weer
immens succes!

Gratis veilig vervoer van en naar 
Feesten met de Burgemeester
Inwoners van Glabbeek en de buurgemeenten kunnen zich gratis 
laten afhalen tussen 21u en 23u, enkel door reservatie voor  
6 februari 2015 via info@jatienen.be of jongeren@dorpspartij.be of 
via telefoon/sms naar 0494/405667. Tussen 1u en 4u kan iedereen 
zich zonder reservatie naar huis laten brengen.

Dit initiatief komt tot stand met dank aan:  
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