
De Dorpspartij beloofde in haar verkiezingsprogramma initia-
tieven voor betaalbaar (blijven) wonen in ons dorp. En we maken 
vandaag meer dan ooit concreet werk van “betaalbaar wonen” 
als prioritair beleid. Schepen van sociale zaken Kris Vanwinke-
len (Dorpspartij): “Het dossier van de sociale woonwijk Melkroos 
achter het gemeentehuis dat vorige legislatuur werd opgestart, 
blijft door tijdrovende dure onteigeningsprocedures van onze 
voorgangers een moeizaam dossier dat amper vooruit gaat. Om-
dat we één van de laatste twee gemeenten in Vlaanderen zijn 
zonder sociale woningen en er hierdoor in 2020 sancties van de 
Vlaamse overheid dreigen, hebben we onlangs bewust een twee-
de project van sociale huurwoningen in de nieuwe verkaveling 
Baekveld in Bunsbeek opgestart. De gemeente heeft hiervoor in-
tussen al de nodige gronden (zonder onteigeningen) aangekocht 
en een ontwerper werd op de gemeenteraad van februari aange-
steld. In deze nieuwe verkaveling komen er bovendien op korte 
termijn ook nog een 20-tal private koopwoningen in halfopen 
bebouwing.”   

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), bevoegd voor wo-
nen: “We zorgen niet alleen voor de bouw van de verplichte soci-
ale woningen. Maar we zetten sinds kort ook hoog in op betaal-
baar wonen door nieuwe verkavelingen met kleinere woningen 
en landelijke appartementen te stimuleren. Ook bij de verkoop 
van enkele gemeentegronden - waarvan we de opbrengsten in-
tegraal investeren in het energiezuiniger renoveren van heel wat 

gemeentelijke gebouwen - geven we voorrang aan de eigen in-
woners. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor één van de vier 
betaalbare bouwkavels voor halfopen bebouwing in de nieuwe 
verkaveling Hulsbos naast het oud gemeentehuis van Attenrode-
Wever. En voor de toewijzing van deze gronden werken we met 
een puntensysteem om vooral jongeren en éénoudergezinnen 
met een binding met onze gemeente voorrang te geven voor de 
aankoop van deze uiterst betaalbare bouwgronden met prijzen 
tussen de 35.000 en 40.000 euro. Om de volgorde van de kan-
didaten te bepalen, zijn er drie criteria met punten opgesteld die 
rekening houden met de binding met de gemeente, de leeftijd van 
de kandidaat-koper en de eigendomssituatie. Kandidaat-koper(s) 
dienen uiterlijk op 30 april 2017 hun inschrijvingsformulier in te 
dienen bij het gemeentebestuur.” 

Geïnteresseerden kunnen alle informatie bekomen bij 
schepen Kris Vanwinkelen (elke maandagavond tussen 18u 
en 20u op het gemeentehuis) of via kris.vanwinkelen@glab-
beek.be  
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Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) was de eerste poli-
ticus die het probleem van de intercommunales als parlementslid 
op de agenda van het Vlaams Parlement plaatste. En in zijn boek 
Dorpstraat-Wetstraat wijdde hij aan de intercommunales een 
apart hoofdstuk. Al jaren zijn alle politieke partijen op de hoogte 
van de scheefgetrokken situatie en graaicultuur binnen de inter-
communales. Maar men maakte dit nooit bespreekbaar tot begin 
dit jaar de bom in Wallonië ontplofte en het ene schandaal na het 
andere binnen intercommunales eindelijk in de pers kwam. Onze 
burgemeester zijn oplossingen voor dit probleem kwamen de 
voorbije weken in meerdere kranten, het weekblad Humo tot zelfs 
de Nederlandse Volkskrant uitgebreid aan bod. Het probleem gaat 
trouwens niet alleen over de graaicultuur, maar ook over basis-
behoeften zoals energie, water en afval die de voorbije jaren net 
voor iedereen o.a. fors gestegen zijn door dit ronduit slecht beleid. 

In Glabbeek werden de mandaten in de 8 intercommunales waar 
de gemeente deel vanuit gemaakt niet uitgedeeld als troostprijzen 
na de verkiezingen. Wij stuurden begin deze legislatuur onze man-
datarissen met de juiste expertise naar de intercommunales. Op 
de website van de gemeente staat bovendien een overzicht van 
welke politici in Glabbeek in welke intercommunale zetelen en te-
gen welke vergoeding. In Glabbeek kiezen we al lang resoluut voor 
transparantie en zeggen we effectief NEEN tegen elke vorm van 

Op de nieuwjaarsreceptie van de Dorpspartij werd er traditioneel 
een cheque aan een goed doel uitgereikt. Jaarlijks organiseert 
de Dorpspartij sinds haar ontstaan op het einde van het jaar een 
Dorpsactie met wafelverkoop voor een goed doel in de eigen 

gemeente. Dit jaar ging de cheque van 1.000 euro naar de 
fietsploeg van ons dorp die binnenkort de 1.000 km van Kom op 
tegen Kanker gaat fietsen. 

graaicultuur. Veel gemeentebesturen gebruiken intercommunales 
bovendien ook graag om verdoken de gemeentebelastingen te 
kunnen verhogen. Ook hier doen we als gemeentebestuur van-
daag niet aan mee. Onlangs nog verhoogde afvalintercommunale 
Ecowerf in het geniep de prijzen voor afval en het containerpark, 
Glabbeek was dankzij milieuschepen Kris Vanwinkelen de enige 
in de regio die hier niet in mee ging en dus de enige gemeente 
waar deze prijzen NIET verhoogden!  

Dorpspartij schenkt 1.000 euro aan Glabbeekse fietsploeg voor Kom op tegen Kanker

Na jaren krijgt onze burgemeester gelijk in zijn strijd tegen intercommunales 



Bepaalde oppositiepartijen willen de bevolking al geruime tijd 
doen geloven dat de evenementenhal gigantisch veel gaat kosten 
en de gemeente deze investering financieel niet zou kunnen dra-
gen. Als je de oppositie moet geloven, kost de evenementenhal 
zelfs meer dan 1,5 miljoen euro. AGB-voorzitter Hans Hendrickx 
(Dorpspartij): “De financiële cijfers van de oppositie zijn totaal 
onjuist en zijn dus niet de kostprijs van de evenementenhal.  De 
effectieve totale kostprijs voor de evenementenhal is 840.000 
euro. Dit is inderdaad een fors bedrag dat we als gemeente en-
kel kunnen investeren omdat de leningen voor de sporthal en GC 
De Roos zijn weggevallen en we deze legislatuur inderdaad in 
totaal 9 miljoen euro investeren, maar wel met liefst 6,8 miljoen 
euro aan subsidies. De huidige bestuursmeerderheid voert een 
bewust en doordacht investeringsbeleid en blijft continu bou-
wen aan ons dorp én tegelijk zorgen we er uiteraard voor dat 
de gemeentefinanciën uiterst gezond blijven. De beweringen 
van de oppositie dat deze meerderheid met geld smijt is ronduit 
lachwekkend want nooit eerder haalde een meerderheid zoveel 
subsidiegeld naar ons dorp als vandaag. De realisatie van een 
evenementenhal stond bovendien in ons verkiezingsprogramma 
en is natuurlijk financieel haalbaar, anders hadden we dit dossier 
nooit opgestart. We doen deze investering in een evenementen-
hal net om talrijke, diverse activiteiten in Glabbeek mogelijk te 
blijven maken in de toekomst, waardoor ons dorp een bruisende 
gemeente zal blijven.”

Vanwaar komt die 1.5 miljoen euro in het zwartboek van N-VA, 
vragen misleide inwoners zich misschien af. Een heel terechte 
vraag, waar we als Dorpspartij zwart op wit een antwoord op 
geven! N-VA gooit de begrotingen van zowel de gemeente, het 
AGB en het OCMW, waar in totaal voor 1.5 miljoen euro voorzien 
is voor investeringen in patrimonium, gewoon op een hoopje. 
En doordat N-VA Glabbeek blijkbaar niet sterk is in het lezen 

van begrotingen, gaat men er bovendien verkeerdelijk vanuit 
dat dit ganse bedrag voor de evenementenhal gebruikt zal wor-
den. Maar dat is dus totaal onjuist. Want met dit bedrag van 
1.5 miljoen euro voor patrimonium realiseren we niet alleen de 
evenementenhal voor 840.000 euro, maar renoveren we ook 
de oude garages achter het gemeentehuis voor nieuwe loka-
len voor de watering en Bunker Jeugd (kostprijs 200.000 euro), 
de uitbreiding, rolstoeltoegankelijkheid en vernieuwing sanitair 
buitenschoolse kinderopvang (160.000 euro) en een sociaal 
restaurant (300.000 euro). Al deze bedragen sámen vormen in-
derdaad 1.5 miljoen euro die we dit jaar investeren zonder dat 
we de schuld van de gemeente doen stijgen. Het is dus duidelijk 
dat N-VA als oppositie er niet in slaagt de gemeentewerking 
inhoudelijk op te volgen, anders zou je zulke foutieve cijfers en 
zoveel onzin niet rondsturen in een boekje aan alle inwoners. Je 
kan als oppositie voor of tegen het actief investeringsbeleid van 
het huidig gemeentebestuur zijn, maar de inwoners hebben wel 
recht op de juiste cijfers en dus niet op onwaarheden! Maar één 
ding staat als een paal boven water: het huidig gemeentebeleid 
is na jaren van stilstand niet alleen het actiefste bestuur ooit, 
maar is ook een beleid met toekomstvisie dat waakt over de 
financiële gezondheid! Even nog terzijde: N-VA is in haar zwart-
boek ook vergeten te vermelden dat zij in december 2016 in het 
AGB de meerjarenbegroting waarin dus ook de evenementenhal 
inzit mee goedgekeurd heeft. En N-VA is er ook in vergeten te 
vermelden dat ze op twee van de drie vergaderingen van het 
AGB waar het dossier van de evenementenhal werd besproken 
gewoonweg niet aanwezig was. Als je als oppositie zelfs niet 
eerlijk bent over hoe je stemt en ronduit de moeite niet doet om 
naar de vergaderingen te komen waarin je verkozen bent dan 
ben je dus niet correct en kan je inderdaad ook niet weten waar 
het over gaat!

Dorpspartij reageert op foutieve cijfers oppositie over evenementenhal

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be of www.facebook.com/GlabbeekseDorpspartij

Sportschepen Hilde Holsbeeks investeert in grondige vernieuwing fit-o-meter

Het gemeentebestuur heeft op initiatief van schepen van Sport 
Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) het dossier voor de uitbreiding en 
de vernieuwing van het fit-o-meterbos in de Keibergstraat goed-
gekeurd. Glabbeek was in 1985 één van de eerste gemeenten 
die een fit-o-meter realiseerde, maar na jaren heeft deze nu 
nood aan een grondige vernieuwing om attractief te blijven voor 
sporters. De werken vatten aan in de loop van maart en zullen 
uiterlijk tegen eind april klaar zijn. “Het huidige parcours van 
750 meter wordt verlengd tot een kilometer, het looppad wordt 
aangepast tot een breedte van twee meter en alle oude toestel-
len op het loopparcours worden vervangen door nieuwe”, zegt 
schepen Holsbeeks. “Deze nieuwe toestellen worden gemaakt 
door de leerlingen van de provinciale school PISO uit Tienen. 
Hierdoor valt de prijs voor de gemeente niet alleen lager uit, 
maar we geven ook de leerlingen op deze manier een concreet 
project om te kunnen realiseren. De totale kostprijs voor de 
vernieuwing van de fit-o-meter is 15.000 euro. Een bewuste 
investering die we als gemeentebestuur doen omdat een fit-o-

meter voor iedereen meer dan ooit een budgetvriendelijk en 
laagdrempelig alternatief is voor de fitnessclub. Je hebt geen 
abonnement nodig en je sport gratis in openlucht.”
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Alle zitdagen van onze mandatarissen zijn raadpleegbaar op www.dorpspartij.be
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Ook dit jaar alweer bomvolle zaal Glazuur voor Feesten met de Burgemeester
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