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Kris Vanwinkelen (38 j) uit Attenrode-Wever brak begin deze 
maand met zijn partij sp.a en met de Glabbeekse CD&V-sp.a-
meerderheid, en stapte over naar de Dorpspartij. “Het was 
ofwel stoppen met politiek, ofwel actief worden bij de 
Glabbeekse Dorpspartij. Want de manier waarop de partijen 
van de huidige meerderheid aan politiek doen, daar kon ik mij 
niet meer in vinden” zegt Kris. Ik dacht dat het beter zou gaan 
toen ik verleden jaar van de OCMW-raad naar de gemeenteraad 
overschakelde. Ik had al gezien dat ook tijdens de gemeenteraad 
de raadsleden van de meerderheid niets mogen zeggen. Maar in 
de praktijk bleek dat mijn inbreng zelfs op de vergaderingen van 
de meerderheidsfracties niet geapprecieerd werd. Vooral naar 
mijn bezwaren tegen de uitverkoop van deelgemeente Attenrode 
werd zelfs niet geluisterd, laat staan dat er rekening mee werd 
gehouden. Toen was voor mij de maat vol. Ik vertrok bij de sp.a niet 
met rancune, ik heb nog steeds heel veel respect voor de meeste 
mensen in die partij, alleen hebben ze de voorbije jaren geweigerd 

te vernieuwen in Glabbeek, en zijn de ouderen gewoonweg 
vastgeroest aan CD&V. Omdat ik niet aan gemeentepolitiek doe 
voor de zitpenningen maar écht iets wil verbeteren en veranderen 
in mijn dorp, werd het voor mij al snel duidelijk dat dit enkel kan 
met de nieuwe neutrale partij, de Dorpspartij.

“Tijd dat de mensen zeker in een dorp met 
amper 5.000 inwoners door meer informatie en 

inspraak terug meer betrokken worden” 

Deze partij staat niet alleen voor verandering maar vooral voor 
meer communicatie. Dit krantje de Dorpskrant is daar het mooiste 
voorbeeld van. De Dorpspartij is de enige partij die op regelmatige 
tijdstippen noodzakelijke info geeft aan de mensen. “Het wordt tijd 
dat de mensen zeker in een dorp met amper 5.000 inwoners door 
meer informatie en inspraak terug meer betrokken worden bij het 
beleid, i.p.v. hen steeds voor voldongen feiten te plaatsen” zo licht 
Kris zijn overstap toe. Een stap naar de Dorpspartij die hij trouwens 
niet alleen zet, maar in tandem met Jonas Vangroenendael (28) 
uit Attenrode-Wever. Kris en Jonas hun hart ligt in deelgemeente 
Attenrode, maar als kersverse bestuursleden van de Glabbeekse 
Dorpspartij willen ze mee aan de wieg staan van een nieuw beleid 
dat de belangen van alle deelgemeenten opnieuw meer op de 
politieke agenda in Glabbeek zet.

Gemeenteraadslid Kris Vanwinkelen en kerkfabriekvoorzitter 
Jonas Vangroenendael kiezen voor de Dorpspartij

vervolg ▶ pag. 2

Kippenfestijn
Zaterdag 24 maart 2012 

van 16u tot 21u
Parochiecentrum Bunsbeek



Kris in het kort

In 2005 stapte Kris in de Glabbeekse politiek, net om te proberen 
dingen die verkeerd lopen mee aan te pakken en te veranderen. 
Hij werd in 2005 als frisse nieuwkomer al snel voorzitter van de 
sp.a-afdeling Glabbeek en bleef dit tot eind 2010. Na de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen werd hij op 1 januari 2007 OCMW-
raadslid en lid van het vast bureau van het OCMW. En sinds het 
vertrek van Gerda Denruyter uit de Glabbeekse politiek werd hij 
op 10 maart van dit jaar gemeenteraadslid. Het engagement voor 
ons dorp zit er bij Kris al jaren in, zo is hij sinds 2003 voorzitter 
van Attenrode-kermis. Vanaf zijn zestiende is hij al actief bij 
de KSJ, waar hij 22 jaar later nog steeds een vaste waarde is 
als kookouder op kamp. De politieke thema’s die hem vooral 
bezighouden, zijn niet toevallig jeugd en sociale zaken. Kris 
was binnen het bedrijf waar hij werkt al enkele jaren actief 
binnen de vakbond als afgevaardigde. Vandaag houdt hij zich er 
professioneel bezig met veiligheid en preventie. Kris is ook de 
trotse papa van Kato (11) en Jelle (6).

Jonas in het kort

Jonas is een politieke nieuwkomer, maar heeft als zeer jeugdig 
voorzitter van kerkfabriek Attenrode al enkele jaren een mooie 
bestuurservaring opgebouwd. De inwoners van Attenrode 

Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans pleit al 
geruime tijd in Brussel voor een snelle heraanleg van het 
wegdek van de steenweg N29 (inclusief rioleringen) tussen 
Bunsbeek en Glabbeek. Recent interpelleerde hij hiervoor 
opnieuw de bevoegde minister naar de stand van zaken 
van het dossier. Zijn inzet voor dit dossier begint eindelijk 
vruchten af te werpen, want ditmaal had de minister wel 
enig nieuws in petto. Het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) gaat de aanvraag voor de bouwvergunning immers 
nog voor de zomer indienen, zodat mag worden verwacht 
dat deze tegen het jaareinde kan worden verleend. Ook 
meer communicatie naar de inwoners voor de werken was 
een vraag die het Glabbeeks parlementslid expliciet vroeg 
én bekwam van de minister. Want, jawel, tegen december 
2012 wordt er voor de eerste maal bij wegenwerken 
aan de steenweg een informatievergadering voor de 
bewoners voorzien. “Hoognodig zo’n vergadering” vindt 

kennen hem als een behulpzame en vriendelijke jonge man en de 
Glabbeekse jeugd kent hem dan weer als actieve kracht binnen 
jeugdhuis De Bunker en als DJ Jonez. Sinds 2011 is hij zelfs 
een vaste DJ op de jaarlijkse strandfuif. Naast zijn passie voor 
muziek en jeugdzaken wil hij zich ‘gebeten door geschiedenis’ 
politiek vooral toeleggen op het gemeentelijk erfgoed en de 
toekomst van de vele parochiekerken in onze gemeente. Als 
kerkfabriekvoorzitter, lector en catechist is hij er zich van bewust 
dat de onderhoudskosten van deze kerken en het gemeentelijk 
erfgoed steeds meer en meer zullen wegen op het gemeentelijk 
budget. Een grondig meerjarenplan is hiervoor meer dan nodig, 
want ons erfgoed mogen we nooit laten verloren gaan.

Jongste gemeenteraadsfractie

De Dorpspartij heeft nu ook effectief een fractie met 2 
gemeenteraadsleden. Deze fractie bestaat uit Dorpspartij-
voorzitter Peter Reekmans (37) en gemeenteraadslid Kris 
Vanwinkelen (38), en is nu zelfs de jongste fractie in de 
gemeenteraad. Als je weet dat de gemiddelde leeftijd van de 
Glabbeekse gemeenteraadsleden bijna 60 jaar is, is, dan 
is dit nogmaals het bewijs dat de Dorpspartij de enige partij is 
die écht met verjonging en vernieuwing bezig is in Glabbeek.en 
vernieuwing bezig is in Glabbeek.  

Matthias Mertens, ondervoorzitter van de Dorpspartij die al 
meermaals het grote gebrek aan informatie en communicatie 
i.v.m. wegenwerken aankaartte. Ondertussen gebeurt het 
nodige ontwerp- en studiewerk om een aanbesteding van de 
werken grondig voor te bereiden. De bevoegde minister vertelde 
Reekmans verder nog dat de werken in de loop van 2013 
concreet zullen aanvangen. “Wij blijven het dossier verder op 
de voet volgen, maar stellen wel dat wij hier de rol vervullen 
die eigenlijk het Glabbeekse CD&V-sp.a-schepencollege ter 
harte had moeten nemen.” aldus Matthias Mertens. Voor de 
Glabbeekse Dorpspartij is communicatie bij wegenwerken een 
absolute prioriteit! Om het even wie initiatiefnemer of bouwheer 
is, een schepencollege moet verantwoordelijkheid nemen 
naar alle burgers en handelaars toe. Verleden maand werd 
Peter Reekmans ondervoorzitter van de parlementscommissie 
Mobiliteit en Openbare Werken, in die hoedanigheid kan hij nu 
nog veel beter de dossiers voor Glabbeek en de streek opvolgen.
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Nieuws: Heraanleg steenweg N29 gebeurt in 2013



Fase 2 nieuwbouw gemeenteschool: een gemiste kans

Het Glabbeekse gemeentebestuur diende op 29 oktober 2003 
een subsidieaanvraag (70% voor basisonderwijs) in voor fase 
2 van de nieuwbouw voor de gemeenteschool aan de Dries. 
Deze aanvraag staat sinds toen op de wachtlijst bij AGIOn (het 
Vlaamse Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) 
voor een investeringsbedrag van 3.124.942,00 euro. Maar 
sinds de huidige meerderheid in 2006 opnieuw aan het beleid 
kwam, gebeurde er met dit dossier echter niets meer om het 
te realiseren. Doordat deze gemeentelijke legislatuur (2006-
2012) nu bijna voorbij is, ging de Dorpspartij op onderzoek. 
Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Peter 
Reekmans stelde hierover meerdere vragen aan bevoegde 
Vlaams minister Smet en ontdekte dat gebrek aan opvolging 
de voorbije jaren ertoe leidde dat subsidiegeld voor de 
nieuwbouw fase 2 van de gemeenteschool te Glabbeek niet 
voor de eerstvolgende 6 jaren zal zijn.

“In 2003 vroeg men subsidies en in 2012 
zegt men geen vragende partij meer te zijn?”

Recent verklaarde de burgemeester in de media - als reactie 
op de Dorpspartij - zelfs dat de gemeente geen vragende 
partij is voor deze nieuwbouw, en de huidige oude lokalen 
nog perfect dienst kunnen doen. “Zeer verwonderlijk, want 
waarom maakte men dan reeds in 2003 plannen, en vroeg 
men hiervoor subsidies aan... om dan in 2012 (9 jaar later) 
te vertellen dat men geen vragende partij is voor deze 
nieuwbouw?” stelt gemeenteraadslid Peter Reekmans. 
Natuurlijk wil ook de Dorpspartij niet morgen beginnen aan 
de bouw van fase 2 van de gemeenteschool, daar hebben we 
vandaag met een begroting 2012 die al 1 miljoen euro (!) in 
het rood gaat de middelen niet voor. En natuurlijk kunnen de 
huidige lokalen mits onderhoud nog wel enkel jaren dienst 
doen. Maar de Dorpspartij wil, na 9 jaar complete stilstand 
in dit dossier, via een meerjarenplanning tenminste het jaar 
bepalen waarin de nieuwbouw effectief wel voltooid zal 
worden. Toch een logische stap! De burgemeester verklaarde 
ook nog dat de subsidies voor Glabbeek wel ter beschikking 

zijn, en deze jaarlijks kunnen opgenomen of geweigerd 
worden door de gemeente. “Het  antwoord van de Vlaamse 
onderwijsminister op meerdere parlementaire vragen  
m.b.t. dit dossier, klinkt echter helemaal anders” zegt 
Reekmans. “Op 7 juli 2006 werd het decreet betreffende de 
inhaalbeweging voor school-infrastructuur bekrachtigd door 
de Vlaamse regering. Ook het Glabbeeks gemeentebestuur 
kreeg in 2006 de kans om in dit zogenaamde DBFM-
programma te stappen, maar op deze mogelijkheid werd door 
de gemeente niet ingegaan, meer zelfs men liet zich in 2008 
schrappen van de prioriteitenlijst. Nochtans, als Glabbeek er 
toen op ingegaan was (256 scholen in Vlaanderen deden dit 
wel!) dan hadden we niet alleen (nog maar ten vroegste) tegen 
2019 fase 2 van de school kunnen bouwen, maar kregen we 
ook een subsidiepercentage van 70% + 11.5% extra via het 
DBFM-programma = 81.5%. Extra subsidies die we als kleine 
gemeente zeker konden gebruiken. Indien er dus in dat DBFM-
programma ingestapt was, resulteerde dit in een bedrag 
van 359.368,33 euro (11.5%) aan extra subsidies. Glabbeek 
heeft dus niet alleen die extra subsidies gemist, maar is ook 
naar achter op de wachtlijst geschoven. Hierdoor zal er pas 
ten vroegste binnen 10 à 15 jaar aanspraak kunnen gemaakt 
worden op subsidies. Niet wij als oppositie vertellen dit, maar 
de bevoegde onderwijsminister die de subsidies toekent! De 
oude schoolgebouwen nog jaren gebruiken, zal enkel kunnen 
mits vele dure onderhoudskosten aan deze verouderde 
gebouwen die misschien wel ruim, maar wel versleten zijn. 
Binnenkort dient de gemeente zelfs voor 30.000 euro kosten 
te doen om de oude toiletten te vernieuwen en dient men in de 
zomervakantie grondige werken te doen aan de verwarming. 
Door een gebrekkige dossieropvolging en een gebrek aan 
een meerjarenvisie miste men een pak subsidiegeld en zal 
er jaarlijks duur oplapwerk verricht moeten worden dat 
allesbehalve duurzaam is” licht Peter Reekmans toe. 

(U kan alle officiële documenten van dit dossier nalezen op 
www.dorpspartij.be en zelf oordelen!)

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be



V.U.: Peter Reekmans, Dries 11b - 3380 Glabbeek | opmaak: http://www.bureauboone.be

maandag 28 mei 2012
(Pinkstermaandag)

 in en rond Sporthal Ter Linde – Tiensesteenweg 196A – Glabbeek

Voormiddag (van 10u tot 12u) – Fietsen voor jong en oud 

Gezinsfietstocht (+/- 20km) met wielerkampioenen Roger De Vlaeminck  en   
“De Leeuw van Vlaanderen” Johan Museeuw (vertrek 10u)

Veldfietstocht van 10 of 20 km door de Glabbeekse veldwegen (vertrek 10u30)

Namiddag (van 13u tot 17u) – Sportinitiaties voor de jeugd tot 15 jaar

13u-14u: Initiatie penalty schieten (Voetbal) door Frank Boeckx (keeper AA Gent)

14u-15u Initiatie Judo door Ulla Werbrouck  
(meermaals Europees en Wereldkampioen, behaalde Olympisch goud en was in 1996 Sportvrouw van het Jaar)

15u – 16u Initiatie Estafetteloop 

16u – 17u Initiatie Capoeira (nieuwe verdedigingssport in combinatie met dans)

“Doorlopend meerdere springkastelen voor de allerkleinsten”

Avond (van 18u tot 21u) – Amusementsvolleybalwedstrijd

Meerdere wedstrijden tussen Glabbeekse gelegenheidsploegen. 

Oproep! Alle verenigingen, politieke partijen en groepen buren, vrienden enz.  
kunnen een ploeg vormen en inschrijven. Tussen de ingeschreven ploegen worden 

er leuke wedstrijden gehouden. 

Hou alvast deze sportieve dag in uw agenda vrij.  Schrijf nu al in via www.dorpspartij.be

Peter Reekmans
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Gemeenteraadslid Glabbeek

Dienstbetoon: 

elke maandag en vrijdag op afspraak

via secretariaat:

016/827414 of 02/5524859 
peter.reekmans@vlaamsparlement.be


