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Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) maakte samen met zijn 
collega-burgemeester Marc Wijnants (CD&V) van Linter een platte-
landsmotie op gericht aan de toekomstige Vlaamse Regering. Beide 
burgemeesters behaalden bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
een stevige volstrekte meerderheid en beiden verlengden hun burge-
meesterschap met een gigantisch aantal voorkeurstemmen, waardoor 
ze de absolute stemmenkampioenen van Oost-Brabant werden.
Beiden weten als burgemeester perfect wat er leeft bij de mensen in 
de Dorpsstraten, in tegenstelling tot heel wat politici in de Wetstraat 
die duidelijk elke voeling met de realiteit kwijt zijn. Daarom bundelden 
ze hun krachten en riepen ze andere burgemeesters op om samen in 
opstand te komen voor meer aandacht voor het Vlaamse platteland. 
Maar liefst 34 Vlaamse plattelandsgemeenten schaarden zich achter de 
eisen in de plattelandsmotie die bezorgd werd aan Vlaams informateur 
Bart De Wever.

Met de plattelandsmotie willen de 34 plattelandsgemeenten dat er in 
het nieuw Vlaams regeerakkoord meer aandacht is voor het platteland. 

Concreet vragen we meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten 
via een herziening van het gemeentefonds, ondersteuning voor dorpskern-
versterking om de open ruimten in stand te houden, een intrekking of 
tenminste een aanpassing van de parameters van de Mobiscore en een 
beter openbaar vervoer op het platteland.

De Dorpskrant  
   Infokrantje Glabbeekse Dorpspartij                                         augustus 2019

34 Vlaamse gemeenten steunen plattelandsmotie van Glabbeek en Linter

Burgemeesters Linter en Glabbeek nemen de leiding in debat over platteland

Veilig gratis vervoer

Reservaties via www.dorpspartij.be of 0494/405667



Onze burgemeester maakte brandhout van oneerlijke Mobiscore

Burgemeester Peter Reekmans voerde eind juni in het VRT-programma 
De Zevende Dag een sterk debat over de Mobiscore.  Zowel de weten-
schapster die de tool ontwikkelde, als de Vlaams Bouwmeester 
werden door onze burgemeester met stevige dossierkennis van 
antwoord gediend. Ook de Dorpspartij-campagne die we online 
voerden tegen de oneerlijke Mobiscore kreeg ruime aandacht op de 
VRT. Maar burgemeester Peter Reekmans verbaasde iedereen toen hij 
aankondigde juridische acties te gaan ondernemen om de Mobiscore 
offline te halen. Want laten we eerlijk zijn enkel wie in de stad woont 
heeft een goede Mobiscore en elke woning op het platteland is quasi 
gebuisd. Het zijn vooral de parameters voor de berekeningen van de 
Mobiscore die rammelen. Onze burgemeester leverde na grondig 
onderzoek het bewijs dat het zelfs niet uitmaakt of een woning nu in 

de kern of in het buitengebied van een plattelandsgemeente ligt. En 
dat is net het oneerlijke aan de Mobiscore, want in een kern zoals 
in Glabbeek-centrum met een mobipunt, goede busverbindingen, 
autodelen, een school, een sporthal, een cultureel centrum, een 
uitgebreid zorgaanbod en heel wat winkels toch buizen voor de 
Mobiscore is wraakroepend. Met onze strijd tegen de Mobiscore 
willen we net voorkomen dat op termijn woningen op het platteland 
minder waard gaan worden. Via de plattelandsmotie die gesteund 
wordt door 28 gemeenten willen we de parameters van de 
Mobiscore laten aanpassen zodat deze eerlijker wordt voor de 
kernen in plattelandsgemeenten. Als dat niet lukt dan zetten we de 
strijd juridisch verder.

Burgemeester Peter Reekmans voerde sterk debat in de Zevende Dag
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9de DORPSBRUNCH
Zondag 10 november 2019

van 10u30 tot 14u
in evenementenhal Hangar 44
Steenbergestraat 44 te Glabbeek Volwassenen20 euro pp.

Kinderen tot 12 j10 euro pp.



Voetwegenactivist en leden Samen Groen kregen gepeperde rekening van rechtbank

Nieuw skatepark kwam er op initiatief van jeugdschepen Hilde Holsbeeks

Op woensdag 10 juli 2019 werd het nieuw skatepark op het gemeen-
telijk domein langs de Steenbergestraat officieel ingehuldigd. Burge-
meester Peter Reekmans, jeugdschepen Hilde Holsbeeks en voorzitter 
van de jeugdraad Fien Goemans (alle drie Dorpspartij) openden trots 
het skatepark in aanwezigheid van heel wat enthousiaste skaters. 
Dit nieuw skatepark kwam er op initiatief van jeugdschepen Hilde 
Holsbeeks die bij de opmaak van de plannen de skatende jeugd uit 
ons dorp heel wat inspraak gaf. Op basis van voorbeelden in andere 

Voetwegenactivist Marc Van Damme spande samen met Bart Seg-
hers en Lowie Steenwegen van Samen Groen een rechtszaak aan 
tegen de gemeente en een fruitbedrijf in Attenrode-Wever om de 
voetweg 43 die door een woning loopt en al meer dan 100 jaar ver-
dwenen was te heropenen. De rechter noemde in zijn vonnis hun eis 
niet gegrond en zelfs ronduit ontoelaatbaar. En bovendien werden ze 
alle drie veroordeeld tot een gepeperde rekening van 4.628,12 euro 
aan gerechtskosten. Mandatarissen van Samen Groen volharden al 

gemeenten, suggesties en concrete voorstellen van onze lokale 
skaters werd het ontwerpplan en uitvoeringsdossier opgemaakt. 
Het skatepark heeft een oppervlakte van 22,83 m op 11,72 m en 
is volledig in beton, waardoor het enorm duurzaam in gebruik is en 
de geluidshinder door een minimum herleid wordt. De totale kost-
prijs van het skatepark is 60.000 euro en is uniek in de ruime regio. 
Onder Dorpspartijbeleid zetten we hoog in op een jeugdvriendelijke 
gemeente.

jaren in een klachtendiarree en pure afbraakoppositie. Dat de recht-
bank hen nu een zeer gepeperde rekening presenteerde voor hun 
zoveelste ridicule klacht op rij, maakt hopelijk een einde aan deze 
jarenlange groene terreur. Onder Dorpspartijbeleid zetten we met 
gezond verstand hoog in op het herwaarderen van nuttige trage we-
gen, maar wegjes die al meer dan een eeuw verdwenen zijn en die 
door inwoners hun eigendom lopen zijn pestwegen die we één na 
één afschaffen in Glabbeek.

Een trotse jeugdschepen en voorzitter van de jeugdraad mochten samen met de burgemeester het lintje doorknippen.

Volwassenen20 euro pp.
Kinderen tot 12 j10 euro pp.
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