
Glabbeek was op initiatief van Dorpspartij-gemeenteraadslid Simon 
Vandermeulen de eerste gemeente in Vlaams-Brabant die eind 2013 
het charter Samen Actief voor Veilig Verkeer (SAVE) van de vzw Ou-
ders van Verongelukte Kinderen (OVK) ondertekende. Met dit charter 
worden deelnemende gemeentebesturen aangezet om initiatieven te 
nemen die vooral de verkeersveiligheid voor kinderen bevorderen. 
Simon die zelf zijn broer op jonge leeftijd verloor in een verkeerson-
geval in onze gemeente, was de trekker van dit SAVE-actieplan. In 
samenwerking met VIAS Institute (het vroegere Belgisch Instituut voor 
Verkeersveiligheid) legden we onder Dorpspartijbeleid de voorbije 

5 jaar de basis voor meer verkeersveiligheid voor kinderen. Dankzij 
de lovenswaardige inzet van ons jongste gemeenteraadslid Simon 
Vandermeulen werden we na een positieve evaluatie op 2 juli 2018 
beloond met het SAVE-label. Dit label betekent niet dat het werk al 
klaar is, maar wel dat de gemeente een bijzondere en actieve bijdrage 
levert tot de verbetering van de verkeersveiligheid van kinderen. Veili-
gere schoolpoorten en de aanleg van een nieuw functioneel fietsrou-
tenetwerk in onze gemeente staan centraal in het SAVE-actieplan. De 
uitreiking vond net daarom symbolisch plaats in de nieuwe gemeen-
teschool.
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Onze inzet voor verkeersveiligheid werd recent beloond met SAVE-label

 

Burgemeester Peter Reekmans en gemeenteraadslid Simon Vandermeulen namen het SAVE-label in ontvangst
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De gemeenteschool werd heel wat veiliger sinds de voorzijde bij de 
bouw van de nieuwe school autoluw werd gemaakt en er een par-
keerverbod voor de schoolpoort werd ingevoerd waarbij de Gla-
zuurparking een stapspot (= een locatie op wandelafstand van de 
school waar ouders kunnen parkeren) werd. Tijdens de zomerva-
kantie werden er op de Dries nieuwe voetpaden aangelegd om de 
weg van en naar de school nog te verbeteren. En tegen 1 september 
krijgen de drie scholen verlichte oversteekzones. Met knipperende 
LED-lichten zullen we de zebrapaden nog beter verduidelijken.

Eindelijk kunnen we binnenkort ook starten met de vernieuwing 
van de schoolomgeving in Bunsbeek. Dit dossier werd recent in 
beroep goedgekeurd door de bevoegde Vlaamse minister, en liep 
spijtig genoeg door klachten van enkelingen met de steun van be-
paalde oppositiepartijen twee jaar vertraging op. De nieuwe wegen 
doorheen de toekomstige woonwijk en een ruime nieuwe parking 
(stapspot) achter de school brengen na jarenlange verkeerschaos in 
de Schoolstraat binnenkort een oplossing. En ook de plannen voor 
een veiligere schoolpoort in Kapellen zijn volledig klaar. Buurtbe-
woners, de school en het oudercomité kregen recent maximale in-
spraak bij de opmaak van de plannen die samen met de riolerings-
werken in de Dorpsstraat in 2019 gerealiseerd zullen worden. In de 
Dorpsstraat komen er nieuwe bredere voetpaden en ter hoogte van 
de school octopuspalen, omegabeugels, veiligere oversteekzone 
en snelheidsremmers.. De parking aan het kerkhof wordt heraan-
gelegd zodat deze ruimere parking een grotere rol als stapspot in 
de buurt van de school krijgt. Ann Vaes en Vera Jonckers, die jaren-
lang actief waren binnen het oudercomité van Kapellen, speelden 
samen met GECORO-voorzitter Katrien Ceuleers binnen de Dorps-
partij een belangrijke rol in het tot stand komen van dit dossier.

En ten slotte zullen we eindelijk fietsen heel wat veiliger maken 
met de aanleg van ons lokaal functioneel fietsroutenetwerk dat 
het huidig gemeentebestuur de voorbije jaren samen met de 
provincie heeft opgemaakt en dat bovenlokaal zal aansluiten op 
dat van de buurgemeenten. Er komen voor 2025 in maar liefst 

10 straten nieuwe fietspaden die we onder Dorpspartijbeleid 
met 80% subsidies uit het Vlaams fietsfonds zullen realiseren.

Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen: “De details van al onze 
plannen staan in ons financieel berekend verkiezingsprogramma 
“Dorpsplan 2.0” dat elke inwoner eind juni in zijn/haar brievenbus 
kreeg of kan iedereen ook online lezen via onze website www.
dorpspartij.be. Door de stijgende verkiezingskoorts lanceren be-
paalde oppositiepartijen ineens heel wat vage en vaak compleet 
onrealistische plannen voor meer verkeersveiligheid. Als beleids-
partij gaan we echter niet mee in dit opbod, maar blijven we met 
grondige dossierkennis hard verder werken zoals alle inwoners de 
voorbije jaren van ons intussen gewoon zijn. Sommige realisaties 
kregen we deze legislatuur al klaar, en voor al onze andere voor-
stellen liggen de plannen klaar om ze volgende legislatuur samen 
met riolering –en andere wegenwerken te kunnen realiseren. Maar 
de bekroning van onze inzet met het SAVE-label toont wel duidelijk 
aan dat we met onze langetermijnvisie op de juiste weg zitten.” 
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Katrien Ceuleers, Vera Jonckers en Ann Vaes met de plannen voor de nieuwe schoolomgeving in Kapellen

De aanleg van de nieuwe voetpaden op de Dries



Tijdens het weekend van 24, 25 en 26 augustus organiseert het 
gemeentebestuur in zaal Glazuur een originele interactieve tentoon-
stelling over ons dorp tijdens de oorlogsjaren. Burgemeester Peter 
Reekmans, Ronny Laermans (voorzitter) en Jonas Vangroenendael 
(bestuurslid) van de cultuur- en erfgoedraad zijn binnen de Dorps-
partij de drijvende krachten achter dit actief erfgoedbeleid. Via grote 
tentoonstellingsborden en TV-schermen brengen we heel wat ver-
halen over het leven in ons dorp tijdens de oorlogsjaren. Met ac-
teurs van onze toneelverenigingen die in de huid kruipen van en-
kele personages, verfilmen we hun oorlogsverhalen. Zo brengen we 
het verhaal van de Tiense Rode Kruisverpleger Leonard Reynaerts 
wiens werk tijdens WO I van onschatbare waarde was. Dankzij zijn 
werk is van vele militairen vandaag bekend waar ze stierven en op 
welke plaats ze begraven liggen. We brengen de dagboekverhalen 
van korporaal Artheme De Coster uit Zuurbemde die tussen 1915 en 
1918 vocht aan het Ijzerfront. En met dorpspastoor Segers keren we 
terug naar de begindagen van WO I in Bunsbeek. Het is trouwens 

Interactieve tentoonstelling over ons dorp tijdens de oorlogsjaren  
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onze burgemeester die zelf alle tentoonstellingsborden heeft ont-
worpen en de teksten voor de verfilming heeft geschreven. Tijdens 
de tentoonstelling staat vooral 100 jaar einde WO I centraal, maar 
we brengen ook enkele oorlogsverhalen uit WO II zoals dat van de 
moord door de Duitse bezetter op drie jonge mannen uit ons dorp 
75 jaar geleden. Binnenkort wordt ook de DVD over de opgraving en 
berging van de gecrashte Britse bommenwerper Lancaster NN775 
te koop aangeboden. En later op het jaar volgt er in het kader van 
Glabbeek Herdenkt ook nog een herdenkingsconcert, een herden-
kingsviering, educatie in de scholen en de inhuldiging van een her-
denkingskunstwerk.

Deze gratis tentoonstelling gaat door in zaal Glazuur  
op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2018  
(vrijdag van 19u tot 22u en zaterdag + zondag van 10u tot 19u) 
 

Jonas Vangroenendael, Ronny Laermans en  
burgemeester Peter Reekmans

of 016/827414 
of info@dorpspartij.be
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1 Peter REEKMANS Lijsttrekker

2 Hilde HOLSBEEKS

3 Hans HENDRICKX 

4 Simon VANDERMEULEN

5 Yvette STERKENDRIES

6 Katrien CEULEERS

7 Jonas VANGROENENDAEL

8 Katrien VANHERCK
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9 Tom STRUYS

10 Cindy HUYBRECHTS

11 Vera JONCKERS

12 Ronny VERGEYLEN

13 Jacqueline DEPRE

14 Ann VAES

15 Bart VANSTOCKSTRAETEN

16 Michel WILLEMS

17 Kris VANWINKELEN Lijstduwer

U kan voor meerdere kandidaten stemmen!

Verder bouwen aan Glabbeek

    www.dorpspartij.be


