
Ouders moeten ook deze zomervakantie in Glabbeek geen stress hebben 
voor een gebrek aan opvang of leuke activiteiten voor hun kinderen. 
De buitenschoolse kinderopvang zorgt de ganse vakantie voor opvang 
en daarnaast pakt de jeugddienst met Glabbeek Zomert opnieuw uit 
met een ruim aanbod van leuke jeugdactiviteiten dat bestaat uit 92 
kampen op 43 dagen. Op initiatief van jeugdschepen Hilde Holsbeeks 
(Dorpspartij) wordt er heel wat geïnvesteerd in jeugdwerking, betaalbare 
activiteiten voor onze allerjongste inwonertjes en jeugdinfrastructuur. 
Naast Hilde zetten binnen de Dorpspartij ook Katrien Vanherck en 
Cindy Huybrechts achter de schermen mee hun schouders onder 
dit ambitieus jeugdbeleid. Jeugdschepen Hilde Holsbeeks: “Onder 
Dorpspartijbeleid werd er de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in 
jeugdinfrastructuur. Zo investeerden we maar liefst 4 miljoen euro in 
de nieuwe schoolsite van de gemeenteschool, de vernieuwing van het 
gebouw en de buitenomgeving van de buitenschoolse kinderopvang 
(BKO), nieuwe speeltuinen en jeugdlokalen. De helft van dit bedrag 
betaalden we met maar liefst 2 miljoen euro aan Europese, Vlaamse en 
provinciale subsidies.” 

Met de nieuwe speelplaatsen, turnzaal en multifunctionele sportkooi 
op de site van de gemeenteschool heeft ons dorp naast een moderne 
school, ook een ideale locatie voor alle vakantiekampen en de 
grabbelpaswerking. De renovatie van de BKO en de plaatsing van 
heel wat nieuwe speeltuigen op het dorpsplein in Bunsbeek zorgden 

dat het comfort en speelmogelijkheden heel wat beter werden. In 
deelgemeente Attenrode kwam er na jaren opnieuw een speeltuintje in 
het centrum. De aanleg van de nieuwe inclusiespeeltuin met kunstgras 
aan de gemeentelijke sporthal is bijna klaar en eind dit jaar komt er 
een nieuw skatepark aan het OCMW. Deze legislatuur bleven ook de 
twee jeugdbewegingen onder Dorpspartijbeleid niet in de kou staan. 
De KSA kreeg nieuwe lokalen in de oude wijkschool van Wever en in 
de nieuwbouw aan het gemeentehuis die in aanbouw is krijgt Bunker 
Jeugd een uitbreidingslokaal. Schepen Hilde Holsbeeks: “De volgende 
legislatuur willen we als Dorpspartij speelweides realiseren in de buurt 
van de KSA en aan de lokalen van Bunker Jeugd. Hier kunnen beide 
jeugdbewegingen bij mooi weer hun wekelijkse buitenactiviteiten 
organiseren en op andere dagen kunnen alle kinderen uit de buurt er 
komen spelen. Ten slotte willen we nog investeren in speeltuinen in 
Zuurbemde en Kapellen zodat er uiterlijk in 2020 in elke deelgemeente 
aangename en veilige speelinfrastructuur is.
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Onder Dorpspartijbeleid is Glabbeek meer dan ooit een kindvriendelijk dorp

Hilde, Katrien en Cindy op het nieuw speelplein aan de buitenschoolse kinderopvang
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Een MOS-school staat voor milieuzorg op school en het reduceren van 
de CO2 met de ganse schoolgemeenschap door duurzamer te denken 
en te handelen. Burgemeester Peter Reekmans: “Bij de bouw hebben 
we bewust geïnvesteerd in een nieuwe duurzame gemeenteschool, 
waarbij we resoluut gingen voor minder energieverbruik. En tegelijk 
voorzien we met de plaatsing van zonnepanelen op de schooldaken 
vandaag volledig in onze eigen energiebevoorrading. Onze gemeente 
zit op vlak van investeren in groene energie bovendien in het koppelo-
ton van Vlaamse gemeenten, waarvoor we recent nog complimenten 
kregen van de Vlaamse energieminister.” 

Naast energiezuinigheid zet een MOS-school ook hoog in op het  re-
aliseren van heel wat natuurprojecten op school. Jongerenvoorzitter 
Liesbet Tuyls maakt ook deel uit van de ouder –en schoolraad die 
heel wat educatieve MOS-projecten op school ondersteunen.  Lies-
bet Tuyls: “De nieuwe schoolsite is een enorm milieuvriendelijke en 

duurzame leer- en leefomgeving voor de kinderen. En dat we voor de 
inrichting van de groene speelplaats, de leerlingentuin, het insecten-
hotel, … alweer maar liefst voor ruim 5.000 euro aan nieuwe provin-
ciale subsidies naar Glabbeek konden halen, zijn we als Dorpspartij 
enorm fier op.” 

In een MOS-school is er ook aandacht voor het verminderen van afval 
op school. Dorpspartij-bestuurslid Ronny Vergeylen: “Nadat de ge-
meente onlangs het charter drinkkraantjewater ondertekende, krijgen 
de ruim 600 kinderen van de drie scholen in Glabbeek, Bunsbeek en 
Kapellen een hervulbare waterdrinkfles cadeau bij de start van het 
nieuwe schooljaar. Hiermee willen we het afval van petflessen en heel 
wat andere drankverpakkingen op school drastisch doen dalen. De 
kinderen gaan niet alleen gezonder drinken, maar dragen meteen ook 
bij tot heel wat minder afval op school.”

Onder Dorpspartijbeleid werd de gemeenteschool een duurzame MOS-school 

Ook de burgemeester, Liesbet en Ronny kwamen helpen op de MOS-klusdag



Op woensdag 30 mei 2018 opende burgemeester Peter Reekmans de 
nieuwe SPAR-supermarkt in Glabbeek. De burgemeesters Jos Vicca 
en Peter Reekmans speelden samen met voorzitter Katrien Ceuleers 
van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een be-
langrijke rol in het realiseren van dit project. Want bij het begin van 
de legislatuur in 2013 waren er namelijk drie dossiers die al jarenlang 
muurvast zaten: het commercieel centrum, het woonzorgcentrum en 
de bouw van een nieuwe kleuterschool. Maar inzet, de weg kennen in 
Brussel en vooral politieke volharding om tot een oplossing te komen 
hebben er voor gezorgd dat vandaag amper 5 jaar later het nieuwe 
woonzorgcentrum er staat, er een volledige nieuwe schoolsite gerea-
liseerd werd en dat ook de nieuwe supermarkt eindelijk haar deuren 
kon openen. 

Katrien Ceuleers: “Het GRUP (Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) 
van het commercieel centrum met de nieuwe supermarkt dat al in 
2006 werd goedgekeurd was jarenlang niet realiseerbaar. Maar door-
dat we oplossingen zochten, opende de nieuwe supermarkt intussen 
haar deuren, is het nieuwe plein met 40 parkeerplaatsen klaar en 

kwam er bovendien bijkomende parkeergelegenheid met de onder-
grondse parking. Na de zomer gaat de afbraak van de oude super-
markt van start en komen er een 12-tal handelspanden met erboven 
24 appartementen, waarvoor onlangs ook al de bouwvergunning werd 
afgeleverd. Het is dankzij projecten als dit dat Glabbeek vandaag meer 
dan ooit tevoren een enorm actieve gemeente is. Met respect voor 
het landelijk karakter en de leefbaarheid van ons dorp blijven we in 
de toekomst onder Dorpspartijbeleid verder bouwen aan Glabbeek en 
tegelijk inzetten in het aantrekken van nieuwe tewerkstelling om wer-
ken dichtbij huis maximaal mogelijk te maken. Want zonder private 
investeringen als deze worden kleine dorpen als het onze namelijk 
slaapdorpen en is er amper tewerkstelling in eigen streek. Doordat 
er heel wat nieuwe bedrijvigheid bijkwam waren er het voorbije jaar 
maar liefst 84 nieuwe vacatures in Glabbeek. Onze gemeente telt van-
daag het laagste aantal werkzoekenden in de ganse regio, momenteel 
zijn er nog amper 90 werkzoekenden op ruim 5.400 inwoners. Dankzij 
het sterk Dorpspartijbeleid brengen we niet alleen bedrijvigheid, maar 
ook heel wat welvaart naar Glabbeek.” 

Nieuw commercieel centrum is absolute meerwaarde voor ons dorp

*

Burgemeester Peter Reekmans, gewezen burgemeester Jos Vicca en Katrien Ceuleers (voorzitter van de Gecoro) aan de nieuwe supermarkt

het sterk Dorpspartijbeleid brengen we niet alleen bedrijvigheid, maar 
ook heel wat welvaart naar Glabbeek.” 

haar deuren, is het nieuwe plein met 40 parkeerplaatsen klaar en 

Voorverkoop via de bestuursleden
BEL: 016/827414 
MAIL: info@dorpspartij.be

van 10u30 tot 14u
in zaal Glazuur, Dries 7a te Glabbeek



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
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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
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