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Dorpspartij-kandidaten in beeld

Van links naar recht: Cindy Huybrechts, Yvette Sterkendries, Ann Vaes en Simon Vandermeulen

De gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober komen
steeds dichterbij, daarom stellen we ook in deze editie van de
Dorpskrant enkele van onze kandidaten voor. De 4 mensen die we
voorstellen zijn al langer actief in het bestuur van de Dorpspartij
en werkten allen keihard mee aan het vernieuwend programma
dat we de komende weken aan de inwoners zullen presenteren.

Yvette Sterkendries uit Bunsbeek
Al sinds de start van de Dorpspartij is Yvette Sterkendries, geboren
en getogen in deelgemeente Bunsbeek, actief in het bestuur.
Hoog tijd om haar dan ook voor te stellen als eerste vrouwelijke
kandidate en sterkhouder voor deelgemeente Bunsbeek.
Yvette is één van de drijvende krachten achter het programma
van de Dorpspartij. Erfgoed, sociale zaken, sociale tewerkstelling
zijn de thema’s waar zij vooral rond werkt. Ook Europese zaken
en (lokale) economie behoren tot haar interessesfeer. Logisch,
gelet op haar achtergrond. Zij studeerde af als licentiaat
Economische Wetenschappen aan de KU Leuven en was sinds
1980 als ambtenaar in dienst bij de RVA en is later overgegaan
naar de VDAB (de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding). Zij is eveneens secretaris van de kerkraad
Bunsbeek en lid van de kerkfederatie Glabbeek-Lubbeek. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 1988 stond Yvette al eens op een
gemeentelijst, meer bepaald bij de toenmalige VFP (Vrije Fusie
Partij). Zij was voor deze partij bestuurslid van het PWA Glabbeek
van 1988 tot 1994. Nadien verdween deze partij. Bij het ontstaan

van de nieuwe neutrale Dorpspartij heeft Yvette weloverwogen of
zij een meerwaarde kan betekenen op het vlak van gemeentelijke
politiek. Zij zette vooral de stap omdat de doelstelling van een
vernieuwend, doch (ook financieel) realiseerbaar gemeentebeleid
voor de Dorpspartij voorop staat. Niet de politieke gezindheid en/
of kleuren laten primeren, maar vooral aandacht hebben voor
doordachte investeringen in alle deelgemeenten, ook in haar
deelgemeente Bunsbeek. Daarvoor wil zij zich engageren, en is
zij kandidaat op zondag 14 oktober 2012!

Simon Vandermeulen uit Bunsbeek
Ook de zeer jeugdige Simon Vandermeulen (22) woont sinds zijn
geboorte in deelgemeente Bunsbeek. Reden van zijn politiek
engagement is dat hij als jongere zijn bijdrage wil leveren om
ons dorp terug meer met een langetermijnvisie te besturen.
Het feit dat de Glabbeekse Dorpspartij een neutrale partij is
zonder kleur, deed hem effectief zijn eerste stappen zetten in
de dorpspolitiek. Simon studeerde secretariaat-talen en werkt in
de sector van hernieuwbare energie. In deelgemeente Bunsbeek
en bij de jeugd is hij vooral gekend als actief bestuurslid van
jeugdhuis De Kloemp. Verder zijn voetbal en paardensport zijn
grote passies. Hij volgt binnen de Dorpspartij voornamelijk
de dossiers van verkeersveiligheid, jongerenwerking en het
verenigingsleven. Met zijn jonge leeftijd is hij zelfs één van de
jongste, misschien wel de jongste kandidaat op zondag 14
oktober. Maar deze gedreven jongere met een duidelijke mening
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is iemand die met uw steun snel het gezicht zal worden van de
toekomstige politieke generatie in ons dorp.

Ann Vaes uit Kapellen
Ann Vaes (38) is afkomstig uit de Groenstraat in deelgemeente
Kapellen en woont sinds 2004 in de Dorpsstraat met haar
echtgenoot Wim Uytterhoeven en tienerzoon Cedric. Ann en Wim
doen als pleegouders opvang van kinderen die (tijdelijk) een nieuwe
thuis hard nodig hebben. Als actief lid van het oudercomité “De
Kleine Wereld” in Kapellen verbaast het dus niet dat onderwijs,
kinderopvang en jeugd haar politieke thema’s bij uitstek zijn. Ann,
Wim en Cedric zijn echte dierenvrienden en hopen dan ook dat
Glabbeek spoedig het charter van ‘diervriendelijke gemeente’ kan
ondertekenen. Ann en Wim stonden samen mee aan de wieg van
de Glabbeekse Dorpspartij omdat er nood is aan verandering
in Glabbeek. Al te lang moddert men maar aan zonder echt beleid
te voeren met visie. Om die reden zijn Wim (als ondervoorzitter)
en Ann als kandidate op 14 oktober actief binnen de Dorpspartij.

Cindy Huybrechts uit Wever
Ook Cindy Huybrechts (36) uit deelgemeente Wever werd geruime
tijd geleden actief in de Dorpspartij. Politiek interesseerde haar
al lang, maar het bijwonen van één gemeenteraad en een
vergadering van de Dorpspartij deden haar prompt beslissen
om kandidaat te zijn. Elke inwoner zou volgens haar eens
een gemeenteraad moeten bijwonen om met eigen ogen te
aanschouwen dat het anders moet en dat het anders kan met de
Dorpspartij. Haar moeder is afkomstig van Wever en Cindy kwam
er opnieuw wonen in 1993. Zij is gehuwd met Wim Symons,
en mama van Maarten, Fran, Sway en Tyas. Professioneel is
zij filiaalmanager van een winkel in Diest. Veel inwoners van
Wever kennen haar omdat ze er opgroeide, of kennen haar als
mama aan de schoolpoort van de dorpsschool te Wever. Cindy
haar hart ligt op haar tong waardoor de mensen ook weten wat
ze aan haar hebben. Politiek wil ze vooral oplossingen zoeken
voor problemen in ons dorp. Haar politieke interesses zijn heel
breed, maar mobiliteit, gezin en jeugdsport zijn haar voornaamste
aandachtspunten.

Speeltuigen nieuw speelterrein Grabbelpas afgekeurd
matten), rubber tegels, zand, grind, boomschors of houtsnippers
zijn. Toen de Dorpspartij in de gemeenteraad over o.a. deze
ondergrond nog voor de aanvang van de werken opmerkingen
maakte, werd dit door de bevoegde jeugdschepen weggelachen.
En het schepencollege wijzigde de oorspronkelijk voorziene
veiligheidsgrasmatten zelf in een verkeerde ondergrond met
gewoon gezaaid gras.

“Ontwerper en schepencollege maakten fout:
de belastingbetaler betaalt”

Begin augustus gaat de Grabbelpas door op het vernieuwde
gemeentelijk domein aan de Steenbergestraat te Glabbeek (naast
het OCMW). Maar liefst 343.501,00 euro kostte dit speelpleintje,
wat gras, enkele speeltuigen, één muur van de hangaar die
bekleed werd, enkele picknickbanken, parkeerplaatsen en een
rond punt naast het OCMW-gebouw. Dorpspartij-lijsttrekker
Matthias Mertens: “Wij waren als enige partij van dag één tegen
dit veel te dure prestigeproject van de huidige meerderheid.” Op
de gemeenteraad van 12 juli bracht de Dorpspartij nog aan het
licht dat er voor 10.000,00 euro meerwerken waren door fouten
van de ontwerper en het schepencollege. En wat blijkt nu amper
14 dagen voor de Grabbelpas er zal doorgaan: een keuring van
de speeltoestellen wijst uit dat deze niet mogen gebruikt worden!
De keuringsinstantie gaf namelijk een negatief advies,
omdat de ondergrond van de speeltoestellen niet conform de
richtlijnen zijn m.b.t. valdemping. M.a.w. de ondergrond van
de speeltoestellen is gras, maar dat is conform de regelgeving
ter zake niét toegelaten. De ondergrond voor dergelijke
speelstoestellen moet veiligheidsgras (dat geplaatst wordt in

En wat blijkt nu: het schepencollege en de ontwerper maakten
inderdaad een fout, want de speeltoestellen krijgen dus geen
keuring wegens de verkeerde ondergrond! De Dorpspartij krijgt
weer eens gelijk, al hadden we het liever anders gezien want
de inwoners mogen weer betalen... Een prestigeproject van
343.501,00 euro met meerwerken van 10.000,00 euro door
gebrekkige dossieropvolging, gaat nu nog eens een pak duizenden
euro’s meer kosten wegens een verkeerde ondergrond. Want om
een keuring te krijgen van de speeltoestellen moet de ondergrond
aangepast worden met voldoende valdemping. Zoals duidelijk
bepaald in richtlijnen die elk lokale overheid zou moeten kennen.
Zowel het schepencollege als ontwerper Arcadis gingen flagrant
in de fout, met als resultaat dat we nu een nieuw speelplein
hebben met niet-goedgekeurde speeltuigen. Er rest de gemeente
Glabbeek niets anders dan deze speeltuigen tijdelijk te sluiten, het
pas aangelegde speelplein op te graven, een nieuwe ondergrond
te voorzien en dan terug te openen. Dorpspartij-gemeenteraadslid
Kris Vanwinkelen noemt dit een schande, want dit prestigeproject
kostte al zoveel als een gezinswoning en als men er dan nog
niet in slaagt dit project op een deftige manier op te volgen en
tot een goed eind te brengen, dan speelt men werkelijk met
het belastinggeld van de inwoners.

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

Nieuw plattelandsfonds biedt mogelijkheden voor Glabbeek
tie van een bedrag per kilometer verhard wegennet. Met dat geld
kunnen gemeenten de komende jaren projecten financieren met
één van de volgende doelstellingen: het vrijwaren en ontwikkelen
van de open ruimte, aandacht hebben voor de kwetsbare gebieden en de natuurgebieden, het functioneel wegennet op het
platteland verder onderhouden, herstellen of heraanleggen,
het beheren en onderhouden van het waterstelsel van lokaal belang, rurale ondernemers ondersteunen, de landbouw op het platteland versterken en verbreden, toerisme en recreatie op het platteland kansen geven, aandacht hebben voor kwetsbare groepen
op het platteland en de leefbaarheid van de dorpen stimuleren.
Na het parlementair zomerverlof zal het voorontwerp van decreet
voor een nieuw Vlaams plattelandsfonds in het Vlaams Parlement
behandeld worden. Ook Vlaams Parlementslid en Glabbeeks
Dorpspartij-voorzitter Peter Reekmans zette volledig zijn
schouders onder dit voorstel, omdat hij de noden van een
kleine gemeente als geen ander kent. Met de oprichting van
het fonds zal Vlaanderen bijkomende financiële ondersteuning
geven aan een groep van 50 geselecteerde plattelandsgemeenten. De doelgroep van het nieuw Vlaams plattelandsfonds werd
afgebakend door een rangschikking te maken van alle Vlaamse
gemeenten op basis van open ruimte-criteria: het inwonersaantal
per vierkante kilometer en het percentage bebouwde oppervlakte. De eerste 50 gemeenten op deze lijst zijn de doelgroep die
middelen kunnen krijgen uit het fonds, en Glabbeek behoort
daartoe. Deze middelen worden onder die 50 verdeeld op basis
van hun fiscale draagkracht, de zogenaamde trekkingsrechten
(maximaal 250.000 euro per jaar) en worden toegekend in func-

“Met degelijk onderbouwde dossiers kunnen
we 1,5 miljoen euro naar Glabbeek halen”
Vlaams Parlementslid Peter Reekmans weet nu al dat er een parlementaire meerderheid is om dit nieuw Vlaams plattelandsfonds
binnenkort snel goed te keuren. Projecten kunnen dan vanaf 2014
jaarlijks ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM). Volkvertegenwoordiger Reekmans: “Voor Glabbeek betekent dit concreet dat als we degelijk onderbouwde projecten
indienen, we de komende 6 jaar extra steun van 1,5 miljoen euro
kunnen bekomen voor noodzakelijk onderhoud van ons wegennet.
Extra geld dat gelet op de huidige toestand van de gemeentekas meer dan welkom is.” Met ons Glabbeeks parlementslid
hebben we iemand die perfect deze dossiers kan voorbereiden en
ze ook nog eens op de voet kan opvolgen in Brussel.

Schooldirecteur Bart Wijgaerts is onderwijsexpert Dorpspartij
Foto: Bart Wijgaerts en partner Tom Struys (rechts)

Bestuurslid Bart Wijgaerts is niet toevallig de Dorpspartij-expert
inzake onderwijs. Deze 33-jarige ingeweken Bunsbekenaar en
partner van Tom Struys is professioneel actief als schooldirecteur
in één van de grootste basisscholen in Vlaanderen. Bart was
trouwens ook 4 jaar voorzitter van de jeugdraad en lid van de
verkeersraad in zijn geboortedorp Wellen. Onderwijs en ook
verkeersveiligheid in de schoolomgevingen zijn de thema’s die
hij voor de Dorpspartij van zeer nabij opvolgt. In zijn school met
maar liefst 980 leerlingen hanteert men verkeersveilige Kiss &
Ride zones, al 4 jaar en met succes. Om de verkeersveiligheid
aan de Glabbeekse scholen met Kiss & Ride zones te verbeteren,
meer bepaald aan de dorpsscholen in Wever, Bunsbeek en

Kapellen, werd er door de Dorpspartij een voorstel uitgewerkt
en op de agenda van de gemeenteraad van 12 juli geplaatst. Dat
de bestuursmeerderheid in Glabbeek zelfs geen oren heeft voor
dergelijke verkeersveilige oplossingen, die nochtans niet veel geld
kosten en waarvoor men zelfs subsidies krijgt, is onbegrijpelijk.
Voor de Dorpspartij is de weigering van de huidige meerderheid
om deze Kiss & Ride zones niet tot stand te brengen tegen 1
september een grote gemiste kans! De Dorpspartij voorziet het
verkeersveiligheidthema als één van de topprioriteiten in haar
verkiezingsprogramma. Bart is als actief bestuurslid mee één
van de auteurs van dit programma, maar is nog geen kandidaat
bij de verkiezingen.

Besparen op uw energiefactuur?

nodigt U uit op:
ZONDAG
23 SEPTEMBER 2012
Van10u30 tot 14u in GC De Roos Glabbeek

de

2e

H
C
N
U
R
B
S
DORP
voorverkoop in ons secretariaat,
telefonisch 016/827414
of via info@dorpspartij.be
Volwassenen 15 euro pp.
Kinderen 10 euro pp.

Secretariaat

Peter Reekmans
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Glabbeek
Grotestraat 17 – Glabbeek
(naast de SPAR-supermarkt)
Openingsuren:

Vlaams Parlementslid Peter Reekmans, lid van de parlementscommissie Energie en parlementair medewerker Matthias Mertens staan ter beschikking van alle inwoners voor het uitvoeren
van de V-test van de VREG, om de strijd tegen de hoge energiefacturen aan te binden. In ons dorp wonen veel oudere mensen, die
deze internettoepassingen onvoldoende kennen. De Dorpspartij
stelt haar secretariaat open voor alle inwoners om de V-test
uit te voeren en hen daarbij te helpen. Intussen deden de voorbije weken al meer dan 100 Glabbeekse gezinnen beroep op die
service. Voor elk van hen had de test als resultaat dat de factuur
tussen de 300 en 700 euro kon dalen. “Het is één van mijn taken
als volksvertegenwoordiger om de mensen hiermee te helpen. Tijdens de openingsuren kunnen de mensen nog steeds terecht op
ons secretariaat, om de V-test te laten uitvoeren en hierdoor fors
energiekosten te besparen” aldus Peter Reekmans.

Maandag: 18u-20u // Dinsdag: 09u-12u en 14u-17u
Woensdag: gesloten // Donderdag: 09u-12u
Vrijdag: 09u-12u en 17u-19u // Zaterdag: 10u-12u
Of op afspraak:
Telefonisch 016/827414 of via e-mail
peter.reekmans@vlaamsparlement.be

www.dorpspartij.be

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

