
Burgemeester Peter Reekmans presenteerde nieuwe boek in bomvolle GC De Roos

Op woensdagavond 20 september 2017 ging de boekvoorstelling 
van het tweede boek van burgemeester Peter Reekmans door in 
een bomvolle GC De Roos. Bijna 300 geïnteresseerden kwamen 
er luisteren naar de presentatie van zijn nieuwe boek “De Vlaamse 
Ziekte” waarin hij voor de allereerste keer het web van de inter-
communales  blootlegt. Professor Dr. Hendrik Vuye (hoogleraar 
staatsrecht en federaal parlementslid) en sp.a-partijvoorzitter John 
Crombez die beiden een voorwoord in het boek schreven zakten 
hiervoor af naar Glabbeek. Het boek kreeg enorm veel aandacht in 
de media, waaronder een zeer positieve recensie in het weekblad 
Knack en exclusieve voorpublicaties in Het Laatste Nieuws en de 
Morgen. Het Laatste Nieuws bracht enkele weken geleden in hun 
weekendkrant trouwens een enorm sterk dubbelinterview met John 
Crombez en Peter Reekmans. Maar ook in onze gemeente ging de 
lancering van het nieuwe boek niet onopgemerkt voorbij.  Want heel 
wat inwoners deden mee aan de Dorpspartijwedstrijd waarbij 100 
gratis exemplaren van het boek werden verloot.
 
Peter Reekmans was het eerste parlementslid die de scheefgetro-
kken situatie van de intercommunales al in 2009 op de agenda 
van het Vlaams Parlement durfde te plaatsen, lang voor de talrijke 
schandalen pas begin 2017 de pers haalden. De Vlaamse Ziekte is 
absoluut geen zwartboek met enkel de diagnose van het probleem. 

Maar het is vooral een blauwdruk met voorstellen voor een gron-
dige interne Vlaamse staatshervorming met minder structuren 
en politici. Na zijn eerste boek Dorpstraat-Wetstraat bewijst onze 
burgemeester met dit tweede boek alweer eens dat hij een politicus 
met dossierkennis is die voor het algemeen belang tenminste de 
partijpolitiek overstijgt en nog steeds goed zijn weg kent in Brussel. 
Maar vooral dat hij als politicus doet waarvoor hij is verkozen: nl. de 
belangen van de mensen behartigen. 
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Professor Dr. Hendrik Vuye, burgemeester Peter Reekmans en sp.a-partijvoorzitter John Crombez



“
Voor de Dorpspartij zijn propere kerkhoven een absolute topprioriteit 
uit respect voor onze dierbaren die er hun laatste rustplaats hebben. 
Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries (Dorpspartij): “Sinds het 
Europees verbod op het gebruik van pesticiden werken we intussen 
al twee jaar samen met een sociaal economiebedrijf om onze 6 
kerkhoven onkruidvrij te houden. Voor de inzet van deze groenjobs 
maken we bovendien slim gebruik van een Vlaamse subsidiëring 
van maar liefst 50% van de totale kostprijs. En de voorbije 5 jaar 
van ons beleid investeerden we ook al fors in de vernieuwing van 
de kerkhoven in verschillende deelgemeenten. Tegen Allerheiligen 
krijgen ook alle kerkhoven in onze gemeente een vlinderboom met 
een grasveld rond. Deze vlinderweides zijn eervolle rustplaatsen 
voor kindjes die nog voor de bevalling het leven lieten. Hier kan de 
foetus waardig begraven worden en aan de vlinderboom kunnen 
de ouders een metalen vlinder ophangen. En ook dit jaar zorgen 
we de dag voor Allerheiligen weer opnieuw voor extra hulp op alle 
kerkhoven voor het helpen dragen en plaatsen van de bloemen.”

Wij investeren in de kerkhoven

Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries

Eind jaren ’70 ontstond intergemeentelijke samenwerking waarbij 
gemeenten de krachten bundelden in intercommunales met als 
doel meer dienstverlening en betaalbare basisbehoeften voor hun 
inwoners tot stand te brengen. Het is de wildgroei van de 206 in-
tercommunale structuren die ervoor gezorgd heeft dat vandaag 
echter het omgekeerde bereikt wordt. Onze burgemeester 
bewijst in zijn boek welke verpletterende verantwoordelijkheid 
de intercommunales hebben in de gigantische stijgingen van 
de gezinsfacturen voor basisbehoeften zoals energie, water en 
afval die de voorbije jaren duurder dan ooit tevoren werden. In 
het boek werden alle (semi-)intercommunales per sector in kaart 
gebracht. Bovendien ontdek je als lezer hoe via intercommunales 
verdoken de gemeentebelastingen worden verhoogd. En hoe 
intercommunales zelfs de wet op de overheidsopdrachten kunnen 
omzeilen.
 
Te duur afvalcontract in Glabbeek
 
Het vorige gemeentebestuur deed in onze gemeente in 2003 geen 
openbare aanbesteding voor ons afval. Zonder enige vergelijking 
gunde men toen het afvalcontract blindelings voor maar liefst 
18 jaar aan afvalintercommunale Ecowerf. Intussen blijkt uit 
marktonderzoek dat we ook in Glabbeek vandaag met zijn allen 
ruim 25% teveel betalen voor ons afval. Spijtig genoeg zijn we 
nog tot 2021 contractueel gebonden aan Ecowerf. Maar met de 

Dorpspartij in het beleid zal er op het einde van dit contract wel een 
openbare aanbesteding gedaan worden en zullen we kiezen voor 
het beste aanbod met het laagste tarief voor onze inwoners. Door 
gewoon de wet op de overheidsopdrachten correct toe te passen 
zullen we de afvalfacturen van alle gezinnen in ons dorp jaarlijks 
met maar liefst één vierde doen dalen!
 
Ecowerf hielp als intercommunale ook al vlijtig mee om verdoken 
de gemeentebelastingen te verhogen. Op vraag van enkele burge-
meesters uit de regio werden de afvaltarieven in 2016 verhoogd. 
Glabbeek was de enige gemeente die hier in de raad van bestuur 
van Ecowerf tegenstemde en is bovendien de enige gemeente 
waar de tariefstijging niet werd doorgevoerd. Ook de kostprijs (2,24 
euro per inwoner op jaarbasis) voor de huis-aan-huis ophaling 
om de 6 weken van de roze afvalzak vanaf 1 januari 2018 wordt 
in Glabbeek niet doorgerekend aan de inwoners. De huidige 
bestuursmeerderheid verbreekt haar belofte om deze legislatuur 
geen enkele belasting (verdoken) te verhogen niet! Voor de 
Dorpspartij is dit een speerpunt, omdat we met zijn allen al genoeg 
belastingen betalen.

“De Vlaamse Ziekte”
van Peter Reekmans

Uitgeverij Doorbraak - 210 pag – 19,95 euro
Te koop in de boekhandel of via www.dorpspartij.be

Een bomvolle GC De Roos tijdens de boekvoorstelling



Ons wegenmeerjarenplan 2013-2030 realiseren is prioritair Dorpspartij - beleid 

Wij blijven als bestuursmeerderheid consequent jaar na jaar 
ons wegenmeerjarenplan 2013-2030 verder afwerken. Dit fi-
nancieel berekend meerjarenplan omvat de volledige inven-
taris en timing voor de vernieuwing van alle straten, riolering, 
voet- en fietspaden in onze gemeente. Schepen van Openbare 
Werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “Deze legislatuur kon er 
sinds 2013 net dankzij dit meerjarenplan, op vlak van openbare 
werken een forse inhaalbeweging met een duidelijke lange-
termijnvisie ingezet worden. We geven voorrang aan de weg-
infrastructuur die het meest nood aan vernieuwing heeft. Maar 
ook de mogelijkheid om maximaal subsidies aan te trekken voor 
fietspaden, de vernieuwing van voetpaden en de planning van 
rioolbeheerders Riobra en Aquafin voor de vernieuwing van de 
riolering, bepalen mee de volgorde van onze wegenwerken.” 
 
Op het einde van deze legislatuur in 2018 zullen we ruim 6 miljoen 
euro (waarvan de helft met subsidies van de hogere overheden) 
geïnvesteerd hebben in openbare werken in 12 straten in 
Bunsbeek, 8 straten in Kapellen, 7 straten in Attenrode-Wever 
en 6 straten in Glabbeek-Zuurbemde. Op amper 6 jaar tijd zullen 
we in maar liefst 33 van de 70 straten of bijna de helft van alle 
straten in al onze deelgemeenten een gedeeltelijke of volledige 
vernieuwing van de weginfrastructuur gerealiseerd hebben. 
Het is onze schepen Matthias Mertens die deze ambitieuze 
inhaalbeweging met het wegenmeerjarenplan 2013-2030 op-
startte en wiens werk nu wordt verder gezet door schepen Kris 
Vanwinkelen.

Openbare werken in
33 van de 70 straten
op amper 6 jaar tijd

Openbare werken in 2017-2018-2019

Momenteel krijgt het betonnen wegdek van de Steenbergestraat 
een grondige herstelling. De komende weken starten de her-
stellingen van het wegdek in meerdere straten zoals o.a. in de 
Vlaasstraat en een zijweg van de Meenselbeekstraat. Op de ge-
meenteraad van november komt eindelijk het dossier voor de 
heraanleg van de Baekveldstraat, die al jaren in enorm slechte 
staat verkeert. Volgend jaar zal hier de riolering door Riobra en 
het wegdek door de gemeente volledig vernieuwd worden. Ook 
de kruispunten van de Baekveldstraat met de Tiensesteenweg 
en Schoolstraat zullen versmald worden zodat we hier eindelijk 
het zwaar vervoer beter kunnen weren. Voor het einde van het 
jaar kunnen we de subsidiedossiers voor nieuwe fietspaden in 
de Hoeledenstraat en Butschovestraat met maar liefst 80% sub-
sidies uit het Vlaams fietsfonds afronden, zodat deze beide in 
2018 zullen uitgevoerd kunnen worden. En het laatste dossier dat 
we deze legislatuur opstarten tussen 2018 en 2019 is de tweede 
fase van de Dorpsstraat in Kapellen. Hier wordt de riolering en het 
wegdek vernieuwd en komen er nieuwe voetpaden.

Schoolomgevingen krijgen nieuwe voetpaden

Omdat de veiligheid van de kleuters en leerlingen van alle drie 
onze scholen even belangrijk is voor ons, vernieuwen we de voet-
paden in alle schoolomgevingen en voorzien we hiervoor in totaal 
een budget van maar liefst 250.000 euro. De gemeenteraad 
van september keurde al de aanleg van nieuwe voetpaden in de 
Schoolstraat tussen de steenweg N29 en de schoolpoort van de 
vrije basisschool de Duizendpoot in Bunsbeek goed. Deze werken 
worden nog voor het einde van dit jaar uitgevoerd. Intussen keurde 
de gemeenteraad van oktober ook al het dossier voor de aanleg 
van nieuwe voetpaden op de Dries in de schoolomgeving van de 
gemeenteschool de Springplank in Glabbeek goed. De voetpaden 
van gans de Dries vanaf het kruispunt met de Stationsstraat tot 
het kerkhof van Glabbeek worden vernieuwd in de eerste helft van 
2018. En de voetpaden in de Dorpsstraat aan de vrije basisschool 
de kleine Wereld in Kapellen worden volledig vernieuwd samen 
met de rioleringswerken tussen 2018 en 2019.

Schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen brengt vandaag dit sterk Dorpspartij-beleid in de praktijk

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

“
Wij investeren in de kerkhoven



Burgemeester:                          Gemeenteraadsleden:                     OCMW-raadsleden:
Peter Reekmans                  Yvette Sterkendries (fractieleider)     Michel Willems (fractieleider)
GSM 0473/562568     GSM 0497/540937       GSM 0473/741663

Schepenen:             Yvette Sterkendries
Kris Vanwinkelen                 Simon Vandermeulen       GSM 0497/540937
GSM 0496/553059                           GSM 0494/405667       
              
Hilde Holsbeeks                                Michel Willems *          Wim Uytterhoeven
GSM 0476/345482     GSM 0473/741663       GSM 0486/52959  
        
Hans Hendrickx*
GSM 0479/298926
* plaatsvervanger van schepen Matthias Mertens

AGB

Onze mandatarissen steeds tot uw dienst!
Alle zitdagen van onze mandatarissen zijn raadpleegbaar op www.dorpspartij.be
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De inschrijving is kosteloos maar dient wel 
te gebeuren via deze kleurtekening terug te 
bezorgen aan de Dorpspartij, Dries 11b te 

Glabbeek of via één van onze bestuursleden 
of via mail info@dorpspartij.be,  

vóór 29 november!


