
De Dorpspartij begint stilaan uit te groeien tot een echte 
Glabbeekse groep. In de toekomst willen we zonder partijkleur 
ons dorp met meer langetermijnvisie besturen. Het was al 
bekend dat volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (36), de 
oprichter en voorzitter van de Dorpspartij is. Peter is al bijna 
12 jaar gemeenteraadslid in ons dorp. Maar is ook de eerste 
Glabbeekse politicus die sinds het ontstaan van de gemeente in 
een parlement verkozen werd. In vorige edities van ons krantje 
stelden we al enkele nieuwe bestuursleden voor. Via deze weg 
blijven we al onze nieuwe politieke dorpsgezichten voorstellen. 
Daarom kreeg dit krantje een nog meer toepasselijke nieuwe 
naam: “De Dorpskrant”. Zoals je de komende maanden nog zal 
merken, blijft onze Dorpspartij dag na dag groeien, vooral onder 
impuls van twee echte en bekende Glabbekenaren: Matthias 
Mertens en Hans Hendrickx.

Matthias Mertens (39) is professioneel zaakvoerder van Color 
Connection, een firma actief in de bouwsector, en een gekend 
figuur in onze gemeente. Hij woont met zijn vrouw Cindy Willems 
uit Attenrode intussen al tien jaar aan de Dries te Glabbeek. 
Glabbeekse gemeentepolitiek zit in zijn stamboom en zijn genen. 
Zijn overgrootvader Victor Mertens was naast dorpsnotaris ook 
jarenlang burgemeester van Glabbeek. Zijn grootvader die ook 
Victor heette was eveneens notaris in Glabbeek en jarenlang 
sterkhouder in de Glabbeekse politiek. Zijn vader Luc Mertens was 
de derde generatie dorpsnotaris in Glabbeek en diens broer Jaco 
Mertens was naast advocaat ook gemeenteraadslid in Glabbeek. 

Maar verhuisde na zijn huwelijk naar Tienen waar hij ook jarenlang 
gemeenteraadslid en schepen was. Nonkel Jaco was destijds niet 
alleen een zeer jong Glabbeeks gemeenteraadslid, maar was ook 
medeoprichter van jeugdhuis de Bunker. Alle Mertensen waren 
generatie na generatie politiek actief binnen de Glabbeekse 
CD&V (toenmalige CVP). Maar Matthias kiest nu bewust niet 
voor deze partij. Omdat ze voor hem al te lang in Glabbeek alles 
maar gewoon in stand houden zonder enige langetermijnvisie... 
Daarom wil hij met steun van de Glabbekenaren een Glabbeek 
met méér toekomstvisie mee helpen creëren. Dat is de reden 
waarom hij kiest om vandaag mee aan de wieg te staan van 
onze Dorpspartij, die zonder partijpolitiek van ons dorp een nog 
mooiere Hagelandse gemeente wil maken waar het gezellig om 
wonen is voor elkeen. Matthias kan je net zoals zijn voorouders 
een dorpsfiguur noemen die niet alleen écht leeft in de gemeente, 
maar door zijn dagdagelijkse veelvuldige sociale contacten vooral 
ook weet wat er leeft onder de mensen. Deze bekommernissen 
van de mensen vertalen in concreet beleid, daar wil hij met 
de Dorpspartij de komende jaren werk van maken. Door zijn 
jarenlange expertise in de bouwsector zijn binnen de Dorpspartij 
(waar hij ondervoorzitter van is) ruimtelijke ordening en openbare 
werken dan ook zijn thema’s bij uitstek. 

En de derde sterkhouder van de Dorpspartij is misschien nog 
de bekendste dorpsfiguur van de drie. Hans Hendrickx (49) 
kent elke Glabbekenaar zeker als uitbater van de cafetaria van 
de Glabbeekse sporthal. Hans is afkomstig van deelgemeente 
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Bunsbeek, maar woont intussen al enkele jaren in Glabbeek 
dichtbij zijn cafetaria die hij samen met zijn vrouw Anneke 
en Stijn (één van zijn twee zonen) uitbaat. Hans was in zijn 
jeugdjaren medeoprichter van het Bunsbeekse jeugdhuis De 
Kloemp. En in de jaren ’80 verliet hij Glabbeek voor 10 jaar en 
was hij uitbater van een BLOSO-hotel in een Oostenrijks skioord 
en een BLOSO-watersportcentrum aan onze Vlaamse kust. 
De reden dat hij voor de Dorpspartij kiest, is omdat hij pure 
partijpolitiek in een kleine gemeente geen goede zaak vindt. 
Ons dorp moet centraal staan en niet één of andere partij, 
zo oordeelt Hans. Je kan veel meer realiseren als je geen oranje, 
blauwe, groene, rode, gele of bruine stempel hebt... Waardoor 
je zonder die partijkleur ook meer mensen bij de lokale politiek 
kan betrekken. In een kleine gemeente bekennen mensen 
nu eenmaal niet graag politieke kleur. Net om die reden koos 
Hans voor de Dorpspartij, waarmee hij vandaag zijn eerste 
stappen in de Glabbeekse politiek wil zetten. Ook hij heeft de 
gemeentepolitieke passie van geen vreemden, zijn vader was 
vroeger actief bij de Katholieke partij in Bunsbeek. 

Bunsbeekse senioren contacteerden 
de Dorpspartij onlangs met de vraag 
of er geen mogelijkheid bestaat 
voor extra parkeergelegenheid net 
voor het nieuwere kerkhofgedeelte 
dat achter de pastorij van Bunsbeek 
ligt. Dit tweede kerkhof dat er enkele 
jaren geleden bijkwam, is makkelijk 
bereikbaar via een wegje naast 
de pastorij. Veel oudere inwoners 
van Bunsbeek die naar het graf 
van hun dierbaren gaan om het te 
onderhouden of bezoeken, gaan niet 
via de ingang van de kerk en het 

hoofdkerkhof maar net via dit wegje. Voor veel oudere mensen 
die al moeilijker te been zijn, is deze ingang naast de pastorij dan 

Als cafébaas hoor je elke dag aan de toog wat er reilt en 
zeilt in elke straat van het dorp, stelt Hans die zich binnen de 
Dorpspartij vooral bezig houdt met sport, verenigingsleven en 
middenstand. Door zijn jarenlange beroepscarrière die steeds in 
het teken van sport en verengingen stond, kan je hem bezwaarlijk 
een groentje noemen in deze thema’s. Zijn schoonbroer wijlen 
Fons Hendrickx was jaren bezieler van talrijke Glabbeekse 
verenigingen, voorzitter van de sportraad en vzw sporthal. Met 
dit engagement dat Hans nu opneemt binnen de Dorpspartij, zet 
hij ook een stuk het werk van zijn geliefde schoonbroer verder.
Peter, Matthias en Hans zijn tot op vandaag de bekendste 
gezichten van de Dorpspartij, die de komende weken en maanden 
nog meer zal uitgroeien met sterke en bekende Glabbekenaren 
die willen opkomen voor alle Glabbeekse arbeiders, bedienden, 
zelfstandigen, jongeren, ouderen,… Wie zich wil inzetten 
voor een Glabbeek met échte toekomstvisie, kan ons steeds 
contacteren. Wij doen dan ook een oproep aan alle inwoners 
met een frisse mening, een tof idee en vooral politieke goesting 
voor ons dorp, zij zijn welkom in ons team!

ook een dankbare toegang. Alleen is dit wegje lichtjes steil en bij 
slechter weeromstandigheden ook niet echt veilig en makkelijk 
berijdbaar. Vandaar de terechte vraag om dit wegje degelijk te 
verharden en rechts ervan als je boven aan het kerkhof bent 
ook een verharding aan te leggen waar men kan parkeren op 
korte afstand van het kerkhof. Vandaag groeit er hier gewoon 
onkruid en heeft niemand er iets aan. De Dorpspartij heeft voor 
de gemeenteraad van september daarom een extra agendapunt 
ingediend waarin het schepencollege gevraagd wordt om 
hier een betere verharding en enkele parkeerplaatsen voor 
ouderen te voorzien. Dit is een voorstel dat niet duur is: er 
dient enkel onkruid uitgetrokken te worden en een camion 
kiezelsteentjes voorzien te worden. Een klein werk dat onze 
dienst Openbare Werken makkelijk zelf kan, maar een werk dat 
de senioren van Bunsbeek echt gelukkig zou maken aldus Gerrit 
Willems bestuurslid van de Dorpspartij en Bunsbekenaar.

Seniorenvriendelijke parking aan Bunsbeeks kerkhof

vervolg ◀ pag. 1

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be



Al maanden liggen de werken aan de Dries, Craenenbroekstraat 
en Attenrodestraat stil. De aannemer ging failliet, en daar is het 
gemeentebestuur inderdaad niet voor verantwoordelijk. Intussen 
zette het gemeentebestuur juridische stappen en zoekt ze een 
nieuwe aannemer om het werk verder af te maken. Dat lijkt geen 
makkelijke opdracht, “en meer kunnen we niet doen” klonk het 
op de gemeenteraad van juli op vragen van de Dorpspartij. Maar 
daar is Matthias Mertens, ondervoorzitter van de Dorpspartij, het 
niet mee eens: “Je kan als gemeente wél meer doen. Zeker 
nu het fruitseizoen begonnen is en er vele fruittelers per dag 
naar de veiling in de Craenenbroekstraat moeten via de Dries, 
terwijl er zelfs nog geen verkeersbord staat wie voorrang op 
wie heeft... Op de gemeenteraad van juni vroeg de Dorpspartij 
om meer signalisatie aan de onafgewerkte werken en om de 
politie hiervoor een degelijk en veilig signalisatieplan te laten 
maken. Dit werd door de politie al op 28 juni afgeleverd aan 

Het extra agendapunt van de Glabbeekse Dorpspartij m.b.t. de 
restauratie van het geklasseerd orgel in de 100-jarige Sint-
Andrieskerk van Attenrode dat als cultureel erfgoed beschermd 
is, werd na een amendement van het schepencollege op de 
zitting van donderdag 14 juli 2011 unaniem goedgekeurd door 
de Glabbeekse gemeenteraad. Dit orgel, dat in 1857 vervaardigd 
werd door orgelmaker Pieter-Adam Van Dinter uit Tienen, werd 
in 1981 beschermd, omwille van de historische waarde van de 
diverse onderdelen en omwille van de smaakvolle orgelkast. 
Uit een inventarisatie van mei 1975 blijkt dat het orgel toen al 
in een vervallen toestand verkeerde en buiten gebruik was. De 
bevoegde Vlaamse minister liet op een parlementaire vraag 
van Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans weten 
dat er geen ingrepen aan het orgel meer werden uitgevoerd, 
en evenmin initiatieven werden genomen tot revalorisatie 
van dit monument. Dit waardevolle orgel verdient voor de 
Glabbeekse Dorpspartij eindelijk een complete restauratie. 

In gans de gemeente groeit en bloeit het onkruid weelderig op het openbaar domein en 
wordt er door het gemeentebestuur weinig of niets aan gedaan. Maar voor de Dorpspartij 
is het onaanvaardbaar dat gans het kerkhof in Bunsbeek al geruime tijd vol stond met 
distels en ander hoog onkruid. Een gemeentebestuur moet net het goede voorbeeld geven, 
zeker op een kerkhof. Want als een burger deze distels en onkruid op zijn eigendom zo 
zou laten groeien krijgen ze van de gemeente direct een aanmaning en riskeren ze zelfs 
een boete van de politie. Op de gemeentelijke begraafplaatsen rusten onze gestorven 
dierbaren. Propere, goed toegankelijke en degelijk onderhouden begraafplaatsen zijn 
voor de Dorpspartij een vorm van respect. Wees gerust: onmiddellijk na onze klacht 
heeft het schepencollege de werken ingepland! 

het schepencollege! De verkeersborden liggen bijna op de grond 
en extra noodzakelijke borden ontbreken nog steeds. Weken 
deed men hier niets aan, terwijl men dit eenvoudig en snel had 
moeten inplannen in het belang van de veiligheid. En dan de 
werken zelf, ook hier kan men meer doen. De Dorpspartij stelde 
zelfs voor om de gemeentewerklieden zelf tenminste de werken 
te laten uitvoeren die nu hinder veroorzaken bij de mensen 
wiens stoep voor de deur is opgebroken en vooral ook een 
nieuw betonvak te gieten in het begin van de Attenrodestraat 
waar er nu een gevaarlijk gat is. Klinkers leggen langs de 
onafgewerkte voetpaden en één vak nieuwe beton gieten, is 
enkele dagen werk en zou de situatie een pak minder hinderlijk 
en minder gevaarlijk maken.” Blijkbaar is het schepencollege 
deze vakantie volledig in verlof ... Hopelijk is de vakantie snel 
voorbij en een oplossing nabij!

Het initiatief hiervoor dient echter genomen te worden door 
de eigenaar (de kerkraad van Attenrode). De stap ernaartoe 
is laagdrempelig, want het restauratiepremiebesluit van 14 
december 2001 schrijft de mogelijkheid tot het verkrijgen 
van een premie in, van 80% indien de gemeente de eigenaar 
is en van 90% indien de kerkfabriek als eigenaar optreedt. 
Zo zou het orgel niet alleen weer zichtbaar kunnen gemaakt 
worden voor het grote publiek, maar ook weer tot leven kunnen 
gewekt worden als klinkend muziekinstrument. De Vlaamse 
administratie is bereid om constructief en in overleg mee te 
werken aan een restauratie- en herwaarderingsproject voor het 
orgel van de kerk van Attenrode. Net zoals veel Glabbekenaren 
niet wisten dat onze gemeente dit geklasseerd orgel rijk is, was 
het gemeentebestuur ook niet op de hoogte van de zeer hoge 
premies die de Vlaamse overheid geeft voor de restauratie. 
Doordat de voltallige meerderheid en oppositie dit voorstel van 
de Dorpspartij goedkeurde, is het nu aan het schepencollege en 
de Kerkraad van Attenrode! 

Dringend actie gevraagd

Volledige gemeenteraad steunt voorstel Dorpspartij

Distels op kerkhof in deelgemeente Bunsbeek?!
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PeterReekmans.be

nodigt U uit op:
ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011                                           

Van10u30 tot 14u in GC De Roos Glabbeek

voorverkoop telefonisch 016/827414  
of via secretariaat@peterreekmans.be

Volwassenen 15 euro pp.                                                                                                                                            

Kinderen 10 euro pp.

De dorpspartij zoekt nog: 

gedreven/bekwame 
m of v

met een          voor Glabbeek 

om onze ploeg te komen versterken!
----------------------------------------------------------------

Contacteer ons via:

www.dorpspartij.be

  de  
DORPSBRUNCH

40 Glabbekenaren 
voor bezoek 40 jaar 
Vlaams Parlement

Vlaams Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans nodigt uit:

Programma:

10u vertrek met autobus aan de sporthal te Glabbeek

11u aankomst Vlaams Parlement in Brussel en rondleiding  
       40 jaar Vlaams Parlement

12u lunch in het parlementsrestaurant

14u bijwonen van wekelijkse plenaire parlementszitting

16u vertrek huiswaarts met autobus

17u aankomst te Glabbeek

Deze ganse dag wordt u als Glabbekenaar kosteloos (autobus en 
lunch) aangeboden door Vlaams Volksvertegenwoordiger Peter 
Reekmans. Vermits er maar 40 plaatsen zijn, geldt de volgorde van 
inschrijven!

Inschrijven noodzakelijk voor 30 september 2011 
via peter.reekmans@vlaamsparlement.be of telefonisch 016/827414 

  
woensdag 16 november 2011


