
We kunnen als Dorpspartijmeerderheid na 10 jaar beleid voeren 
een stevig rapport voorleggen waar we uitermate fier op zijn. Met 
21 mandatarissen voeren we al sinds 1 januari 2013 een zeer 
actief beleid. In de Vlaamse gemeentemonitor werden we verleden 
jaar zelfs nog bekroond tot het tweede beste gemeentebestuur in 
Vlaanderen. Ons recept voor goed beleid in Glabbeek: geen woorden, 
maar daden! Dorpspartij-voorzitter Luc Lambrechts: “De Dorpspartij 
werd de afgelopen jaren niet alleen de grootste politieke familie in 
ons dorp maar laat intussen ook al 10 jaar een nieuwe positieve 
wind door ons dorp waaien. We leveren vandaag niet alleen één 
van de actiefste burgemeesters van Vlaanderen, maar ook 4 straffe 

schepenen, 12 actieve gemeenteraadsleden, 5 sociaal bewogen 
raadsleden in het bijzonder comité voor de sociale dienst van het 
OCMW en 6 gedreven bestuurders in het autonoom gemeentebedrijf 
AGB Glabbeek. En intussen is voor iedereen duidelijk dat het project 
van onze Dorpspartij inhoudelijk zeer sterk is en onze mandatarissen 
met veel inzet hun job doen. Hierdoor wordt ons beleid gedragen 
door heel wat inwoners die zich uitermate betrokken voelen bij wat 
er reilt en zeilt in ons prachtig dorp. En ook al duurt het nog even tot 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024, toch staat 
onze ploeg met een mix van ervaring en jong talent al klaar. Omdat 
het werk nog lang niet klaar is zal burgemeester Peter Reekmans 
opnieuw als kopman van onze partij kandidaat zijn voor een derde 
termijn. Ikzelf vond het de voorbije 4 jaar een absoluut voorrecht om 
als partijvoorzitter de Dorpspartij organisatorisch te mogen leiden. 
Mijn mandaat stopt in februari 2023, want dan organiseren we onze 
4-jaarlijkse statutaire voorzitter- en bestuursverkiezingen. Ik wens alle 
inwoners alvast een gelukkig, gezond en productief 2023.” 

De Dorpskrant  
   Infokrantje Glabbeekse Dorpspartij                                      december 2022

Het rapport van 10 jaar Dorpspartijbeleid in Glabbeek! 
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In juni 2023 start de bouw van het nieuw waterzuiveringsstation in Bunsbeek 

De mandatarissen van de Dorpspartij



Een beknopt overzicht van onze realisaties
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De Dorpspartijfractie in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Voor de Dorpspartijmeerderheid is het bijzonder comité voor de 
sociale dienst (BCSD) binnen het OCMW een uitermate belang-
rijk gemeentelijk orgaan. Omdat voor ons als Dorpspartij een so-
ciale dorpssamenleving vooral een zorgende samenleving is, die 
begint in ons eigen dorp en in onze eigen buurt. Het BCSD dat 
bestaat uit 7 raadsleden en beslist over maatregelen en steun 
voor de allerzwakste inwoners die (tijdelijke) ondersteuning of 
zorg nodig hebben. De Dorpspartijmeerderheid heeft 5 raads-
leden en de oppositie 2 raadsleden in het BCSD. De voorzitter 
van het BCSD is schepen van OCMW Tom Struys. De andere 
raadsleden van de Dorpspartijfractie die het sociaal beleid van 
de meerderheid vorm geven zijn: OCMW- en gemeenteraadslid 
Michel Willems, raadslid Yolande Van Nerom, raadslid Vera Jon-
ckers en raadslid Ann Vaes.

De Dorpspartijfractie in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Schepen Tom Struys en zijn team

Met ons financieel berekend wegenmeerjarenplan 2013-2030 
realiseren we doordacht een ongeziene inhaalbeweging op vlak 
van openbare werken, verkeersveiligheid, het aanpakken van 
wateroverlast, het verbeteren van onze waterzuivering, de aanleg 
van nieuwe voet- en fietspaden en dorpskernvernieuwing in alle 
deelgemeenten. 

 De gemeentelijke gebouwen worden één na één duurzaam ge-
renoveerd, energiezuiniger en toegankelijker gemaakt: het gebouw 
van de buitenschoolse kinderopvang, de pastorij in Bunsbeek, het 
oud gemeentehuis van Attenrode-Wever, de gemeentelijke sport-
hal en GC De Roos werden al gerenoveerd. En momenteel zijn we 
bezig met de verbouwing van het gemeentehuis, het oud paro-
chiecentrum van Kapellen en het huidig OCMW-gebouw. 

 We realiseerden een nieuwe gemeenteschool, een nieuw 
woonzorgcentrum, de nieuwe gemeentelijke evenementenhal 
Hangaar 44, een nieuwe gemeenteloods, een nieuw afvalcontai-
nerpark, een nieuw commercieel centrum, een nieuw skatepark, 
een multifunctionele sportkooi met kunstgras, een speelbos, een 
trouwbos, een Finse piste en meerdere nieuwe speeltuintjes in 
alle deelgemeenten. En op korte termijn realiseren we de uitbrei-
ding van de KMO-zone, een zorgpark met medisch centrum en 
twee nieuwe sociale woonwijken.

 We maken permanent werk van onkruidvrije kerkhoven en 
een proper dorp. Hiervoor investeerden we in heel wat nieuwe 
machines zoals een veegmachine met kolkenreiniger, een con-
tainervrachtwagen, een tractor met onkruidborstel en bekenfrees, 
een klepelmaaier, een multifunctionele kniklader, een tractor met 
maaiarm en een mobiele stoommachine. 

 We bouwen doordacht aan een modern landelijk dorp met be-
taalbare woonvormen voor iedereen.

 We investeren fors in een veilig dorp en plaatsten cameraschil-
den die rondtrekkende inbraakbendes afschrikken. Al enkele jaren 
zitten de inbraken in Glabbeek in dalende lijn en in 2021 waren we 
de gemeente met het minste aantal inbraken in Oost-Brabant. En 
door sinds 2017 de voorrang van rechts niet meer toe te passen 
konden we op amper vijf jaar tijd het aantal verkeersongevallen 
meer dan halveren. 

 Alle gemeentelijke infrastructuur is bijna volledig asbestvrij 
gemaakt en van een oud militair domein maken we een modern 
gemeentelijk domein.

 We zorgen voor een bruisende gemeente door al onze lokale 
verenigingen fors te ondersteunen en tal van betaalbare gemeen-
telijke activiteiten voor alle inwoners te organiseren. 

 We maken als Dorpspartijmeerderheid werk van een sterke 
communicatie en straffe dienstbaarheid.

 Onze Dorpspartijmandatarissen werken dagdagelijks aan een 
sociaal en warm dorp waar onze inwoners fier op zijn.

 En al 10 jaar slagen we er in om met grondige dossierken-
nis een ongezien pakket subsidies van de hogere overheden naar 
ons dorp te halen, waardoor ons dorp financieel gezond blijft met 
een zeer lage schuldgraad en quasi de allerlaagste gemeentelijke 
belastingdruk in de ruime regio. We zijn dan ook niet bezig met 
gemeentefusies zoals vele financieel ongezonde buurgemeenten, 
maar we bouwen gewoon stevig verder aan ons dorp waar we fier 
op zijn!  



Dorpspartijmeerderheid legt timing vast van alle openbare werken tot 2030 

De timing van alle geplande openbare werken:

Burgemeester Peter Reekmans en schepen van openbare werken 
Kris Vanwinkelen staken enorm veel energie in ons wegenmeerjaren-
plan 2013-2030 en zijn uitermate fier dat we op amper 18 jaar maar 
liefst 68 van de 70 straten in ons dorp kunnen aanpakken. Glabbeek 
is hierdoor één van de weinige gemeenten die op deze doordachte 
wijze te werk gaat, want quasi nergens anders werkt men namelijk 
met een ambitieus meerjarenplan voor openbare werken gespreid 
over meerdere legislaturen. Schepen van openbare werken Kris Van-
winkelen: “Al sinds 2013 investeren we met ons wegenmeerjaren-
plan 2013-2030 doordacht in openbare werken en verkeersveiligheid 
in alle deelgemeenten. Tussen 2013 en 2018 (vorige legislatuur) heb-
ben we 30 straten vernieuwd. Tussen 2019 en 2024 (deze legisla-
tuur) vernieuwen we in totaal nog eens 21 straten en tussen 2025 
en 2030 (volgende legislatuur) staan de laatste 17 straten al op de 
planning. Alle inwoners weten hierdoor nu al welke openbare werken 
en investeringen in verkeersveiligheid we ook de volgende legisla-
tuur zullen realiseren. En we vernieuwen niet alleen rioleringen en 
straten, maar zullen met deze werkwijze bovendien in 2030 één van 
de eerste Vlaamse gemeenten zijn die hun volledig lokaal functioneel 
fietsroutenetwerk gerealiseerd zal hebben.” 

Burgemeester Peter Reekmans: “Bovendien is ons wegenmeerja-
renplan 2013-2030 volledig financieel berekend waardoor we een 
duidelijk zicht hebben op de uitgaven op lange termijn en hierdoor 
tegelijk hoog kunnen inzetten op het aantrekken van subsidies van 
de hogere overheden. Ons financieel berekend wegenmeerjarenplan 
realiseren we gespreid over 3 legislaturen (18 jaar) met een bud-
get van ruim 30 miljoen euro voor nieuwe rioleringen, vernieuwing 
van straten, voet -en fietspaden. En deze investeringen financieren 
we trouwens door een recordbedrag van maar liefst 22 miljoen euro 
subsidies van de hogere overheden naar ons dorp te halen. Het bij-
komend voordeel van onze manier van werken is dat we de werken 
maximaal kunnen spreiden over alle deelgemeenten zodat de ver-
keershinder voor de inwoners tot het minimale beperkt kan worden. 
En door nu al de timing tot 2030 vast te leggen weten alle inwoners 
ook ruimschoots op voorhand wanneer hun straat aan de beurt is. 
Maar doordat we afhankelijk zijn van subsidies en samenwerkingen 
met Aquafin en Fluvius kunnen er soms verschuivingen in de timing 
ontstaan, waardoor bepaalde straten vroeger of later aan bod komen 
dan initieel voorzien was.”

De Dorpspartijfractie in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Schepen Tom Struys en zijn team
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Ook in 2023 stijgt in Glabbeek alweer geen enkele gemeentebelasting 

In juni 2023 start de bouw van het nieuw waterzuiveringsstation in Bunsbeek 

Onder Dorpspartijbeleid gingen 
we in 2013 onmiddellijk van 
start met een forse inhaalbewe-
ging op vlak van waterzuivering, 
omdat er voor ons beleid amper 
werk van gemaakt werd door 

vorige gemeentebesturen. De grootste investeringen voor de afval-
waterzuivering in Glabbeek werden gespreid over de vorige legisla-
tuur 2013-2018 en deze legislatuur 2019-2025: Via 9 collectoren 
wordt het afvalwater van alle deelgemeenten naar 2 rioolwaterzui-
veringsinstallaties gebracht. In 2016 werd het eerste waterzuive-
ringsstation gebouwd in deelgemeente Kapellen en de bouw van het 
tweede waterzuiveringsstation in deelgemeente Bunsbeek gaat van 
start in juni 2023 en zal klaar zijn tegen de zomer van 2024.

Gemeenteraadslid Ronny Vergeylen “Na de bouw van het waterzui-
veringsstation in de Dorpsstraat in deelgemeente Kapellen, gaan we 

Geen enkele gemeentebelasting is de voorbije 10 jaar in Glabbeek 
gestegen. En we lieten onder Dorpspartijbeleid de voorbije jaren ook 
nog geen enkele gemeentebelasting verdoken stijgen via de afval-
factuur of andere gemeentelijke retributies. En ook in 2023 zal er 
opnieuw geen enkele gemeentebelasting stijgen in Glabbeek omdat 
het leven vandaag al duur genoeg is voor al onze inwoners. Op 1 
januari 2023 laat Ecowerf de tarieven voor afvalophaling en de ge-
meentelijke containerparken alweer eens stijgen. Net zoals hun eer-

in juni 2023 van start met de bouw van het tweede waterzuiverings-
station op de hoek van de steenweg N29 met de Pepinusfortstraat in 
Bunsbeek. We realiseerden onder Dorpspartijbeleid op amper 10 jaar 
tijd al maar liefst 7 van de 9 collectoren. Op deze collectoren worden 
de nieuwe gescheiden rioleringen aangesloten die we intussen al in 
18 straten hebben aangelegd en deze legislatuur nog in 8 straten 
zullen aanleggen. En volgende legislatuur krijgen nog eens 15 straten 
een gescheiden rioleringsstelsel. Ons dorp is met deze forse inves-
teringen vandaag één van de actiefste gemeenten in Vlaanderen op 
vlak van waterzuivering in combinatie met heel wat openbare wer-
ken. Nochtans zijn er veel gemeenten die hier namelijk nog moeten 
aan beginnen ondanks Europa het in 2027 verplicht. Verleden jaar 
kwam onze aanpak al positief in de kijker tijdens een reportage van 
het programma Pano op de VRT. Door fors te investering in waterzui-
vering investeren we niet alleen in het milieu, maar ook in de gezond-
heid van onze inwoners.”

dere prijsstijgingen in 2015 en 2020, zullen we ook deze in 2023 
niet doorrekenen aan onze inwoners. Meer zelfs, het afgelopen jaar 
maakten we het afvalcontainerpark quasi volledig gratis voor alle in-
woners en we zijn één van de weinige gemeenten die niet werkt met 
de duurdere DifTar-huisvuilophaling.

Dorpspartij-fractieleider Katrien Ceuleers: “De lage gemeentelijke 
belastingdruk in ons dorp zorgt dat het leven voor een gemiddeld 
gezin op jaarbasis al snel 200 tot 350 euro per jaar goedkoper is in 
vergelijking met wat men in vele andere gemeenten moeten beta-
len. De personenbelastingen (APB) zijn in ons dorp al bijna 30 jaar 
ongewijzigd. En ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing 
zijn ruim 25% goedkoper dan in de meeste gemeenten in de ruime 
regio. Hierdoor is een huis bezitten in Glabbeek veel goedkoper dan in 
quasi alle omliggende gemeenten. Maar ook een huwelijk, een graf-
concessie, de afvaltarieven, bestuurlijke of stedenbouwkundige do-
cumenten, … zitten in Glabbeek al 10 jaar op het allerlaagste niveau 
in de regio. Omdat het leven al duur genoeg is en ons land namelijk 
al wereldkampioen is op vlak van de hoogste belastingen, zorgen 
we onder Dorpspartijbeleid dat ook meer voor minder kan. Terwijl 
de meeste Wetstraatpartijen lokaal en nationaal vooral uitblinken in 
het leven van de mensen steeds duurder te maken, bewijzen we als 
Dorpspartij dat het met een doordacht beleid ook anders kan.”

Onder Dorpspartijbeleid gingen 
we in 2013 onmiddellijk van 
start met een forse inhaalbewe-
ging op vlak van waterzuivering, 
omdat er voor ons beleid amper 
werk van gemaakt werd door 

Gemeenteraadslid Katrien Ceuleers 

Het waterzuiveringsstation in de Dorpsstraat in Kapellen


