
Bij de recente bestuursverkiezingen waarbij de leden van de Dorps-
partij hun stem konden uitbrengen, werd Luc Lambrechts (63) 
met maar liefst 86,4% verkozen als nieuwe partijvoorzitter van de 
Dorpspartij. De laatste jaren was Luc politiek niet meer actief, maar 
de politieke microbe bleef en op vraag van burgemeester Peter 
Reekmans kwam hij de Dorpspartij versterken. Luc was enkele 
jaren geleden al politiek actief binnen sp.a Glabbeek waar hij ook 
partijvoorzitter was. Hij was in het verleden onder andere voorzitter 
van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) en 
zetelde al in meerdere gemeentelijke adviesraden. Hij was jarenlang 
professioneel actief binnen de sociale huisvestingsmaatschappij 
SWAL. In de nieuwe statuten heeft de partijvoorzitter de operationele 
leiding en is de burgemeester de politieke partijleider. Samen met 
de voorzitter werd er ook een nieuwe partijraad door de leden 
verkozen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij werd de 
uitslag van de bestuursverkiezingen bekendgemaakt. Uittredend 
partijvoorzitter Hilde Holsbeeks kreeg tijdens de nieuwjaarsreceptie 

voor haar inzet het ere-voorzitterschap van de Dorpspartij uitgereikt. 
Hilde en Steven Verjans zijn de nieuwe ondervoorzitters van de 
partij en Simon Vandermeulen werd opnieuw partijsecretaris. De 
Dorpspartij werd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de 
grootste partij met een ruime volstrekte meerderheid van 12 op de 
17 zetels in de gemeenteraad. En met meer dan 700 leden en maar 
liefst 55 bestuursleden is de Dorpspartij met voorsprong uitgegroeid 
tot de allergrootste politieke familie in Glabbeek.
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Luc Lambrechts is verkozen tot nieuwe partijvoorzitter van de Dorpspartij
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De nieuwe partijvoorzitter Luc Lambrechts met uittredend voorzitter Hilde Holsbeeks die ere-voorzitter werd



Bomvolle zaal voor nieuwjaarsreceptie Dorpspartij

GC De Roos zat tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpspartij 
op 8 februari afgeladen vol met leden en sympathisanten. Burge-
meester Peter Reekmans kon in zijn nieuwjaarstoespraak met veel 
trots aankondigen dat het geplande investeringsbeleid voor de ko-
mende 6 jaar met een kostprijs van 6 miljoen euro maar liefst voor 
de helft (3 miljoen euro) gefinancierd wordt met Europese, federale, 
Vlaamse en provinciale subsidies. De schuld van 770 euro per in-
woner (Vlaams gemiddelde = 1.371 euro per inwoner) is vandaag 
niet alleen de laagste van alle gemeenten in de ruime regio, maar 
zal via doordacht Dorpspartijbeleid nog verder dalen, waardoor er 
opnieuw 6 jaar geen enkele (verdoken) gemeentebelasting voor de 
inwoners zal stijgen! Gastspreker Jean-Marie Dedecker, de nieuwe 
burgemeester van Middelkerke maakte in zijn toespraak in primeur 

de verbroedering/verzustering tussen Glabbeek en Middelkerke be-
kend. Samen met schepen van jumelage Hans Hendrickx onthulden 
beide burgemeesters het eerste officiële bord. Als zustergemeenten 
zullen Glabbeek en Middelkerke in de toekomst rond heel wat initia-
tieven gaan samenwerken. In een eerste fase zullen de toeristische 
diensten van Glabbeek en Middelkerke meerdere uitstappen orga-
niseren voor de inwoners van de ene naar de andere gemeente. 
Middelkerke en Glabbeek hebben trouwens een geschiedenis, die 
meer dan 100 jaar terug gaat. Tijdens WO I kwamen soldaten uit 
Middelkerke mee ons dorp verdedigen tegen de Duitsers. Op 18 
augustus 1914 sneuvelden er bovendien ook soldaten uit de regio 
Middelkerke in Bunsbeek, die aanvankelijk werden begraven in het 
massagraf onder de dikke Linde in de Lindestraat.

Schepen Tom Struys lanceert nieuw kunstenaarsproject in kerk van Attenrode

Op initiatief van cultuurschepen Tom Struys (Dorpspartij) organiseert de gemeente 
Glabbeek in het Pinksterweekend van zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 juni 2019 
een regionale kunstexpositie “kunst in de kerk” in het unieke kader van de kerk in 
deelgemeente Attenrode. Onze nieuwe cultuurschepen is niet alleen professioneel 
schilder, maar in zijn vrije tijd ook zelf bedrijvig met schilderkunst. Dat bracht hem 
op het idee voor een nieuw kunstenaarsproject waarbij zowel bekendere als minder 
bekende lokale kunstenaars uit de regio de kans krijgen om hun werk te exposeren 
zodat iedereen eens kan kennis maken met hun talenten. Ook de locatie is niet toe-
vallig gekozen, want door zijn tweelingbroer die priester is, heeft hij een bijzondere 
band met de kerk.

Schepen Tom Struys: “Uiteraard zullen verschillende kunstenaars uit ons dorp expo-
seren, maar we bieden ook kunstenaars uit de ruime regio de kans om hun werken 
te presenteren aan het grote publiek. De bekende kunstenaar Pim Smit zegde reeds 
toe, maar ook minder bekende kunstenaars zijn welkom om te komen exposeren. 
Iedereen kan de kunstexpositie tijdens het Pinksterweekend 4 dagen gratis bezoeken 
van 10u ’s morgens tot 18u ’s avonds. En op vrijdagavond 7 juni voorzien we na de of-
ficiële opening om 19u een avondnocturne tot 22u. Zowel professionele als amateur-
kunstenaars zijn welkom om hun kunstfotografie, teken- en schilderkunst, keramiek, 
beeldhouwkunst, … te komen tentoonstellen. Elke kunstenaar heeft bovendien de 
vrijheid om zijn of haar kunstwerken te koop aan te bieden of enkel te exposeren. 
Deze expositie is voor mijzelf als nieuwe cultuurschepen heel speciaal omdat ook ik 
voor de eerste keer er mijn eigen schilderwerken zal exposeren.”

 

Kunstenaars die willen exposeren kunnen 
contact opnemen met schepen Tom Struys via 
tom.struys@glabbeek.be of 0477/256015 of de 

cultuurdienst via cultuur@glabbeek.be



De nieuwe mandatarissen in het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek 

Evenementenhal Hangaar 44 opent de deuren na de zomer

Door onze verpletterende verkiezingsoverwinning op 14 okto-
ber 2018 kreeg de Dorpspartij maar liefst 6 van de 8 leden van 
de raad van bestuur in het AGB Glabbeek. Burgemeester Peter 
Reekmans werd opnieuw voorzitter van de raad van bestuur, 
Wim Uytterhoeven is de nieuwe ondervoorzitter, gewezen ge-
meenteraadslid Steven Verjans, Ronny Laermans, Cindy Huy-
brechts en Fien Goemans zijn de nieuwe bestuurders.

Het nieuwe directiecomité bestaat uit het schepencollege (die 
onbezoldigd deze functie uitoefenen), aangevuld met Johnny 
Reweghs (sp.a) de nieuwe voorzitter van het directiecomité 
van het AGB. Het autonoom gemeentebedrijf beheert intus-
sen heel wat gemeentelijke gebouwen zoals de gemeentelijke 
sporthal, de Mispel, GC De Roos, de nieuwe polyvalente eve-
nementenhal Hangaar 44, het gemeentelijk domein langs de 
Steenbergestraat en binnenkort ook het parochiecentrum van 
Kapellen. De Dorpspartij kiest met haar nieuwe mandatarissen 
bewust voor ervaring en verjonging. Omdat de komende jaren 
het AGB Glabbeek met de exploitatie van de nieuwe evene-
mentenhal, het asbestvrij maken van het gemeentelijk domein 
en de komst van de nieuwe gezondheidscampus een nog be-
langrijker gemeentelijk bestuursorgaan wordt.

De leden van de bestuursmeerderheid in het autonoom gemeentebedrijf

Na de zomer wordt de nieuwe polyvalente evenementenhal Hangaar 
44 in gebruik genomen. Sinds begin dit jaar kan men al huuropties 
nemen, en in amper enkele weken liepen er al meer dan 20 aanvra-
gen voor allerlei evenementen binnen. Schepen van AGB Hans Hen-
drickx (Dorpspartij): ”Voor de opening in september staat “Feesten 
met de burgemeester” op zaterdag 7 september al op de agenda 
en op 12 oktober gaat er een schlagerfestival door met een topaf-
fiche van Vlaamse zangers, waarvoor onder andere Christoff en Willy 
Sommers al toezegden. En momenteel voeren we besprekingen met 
alle verengingen en sportclubs uit de gemeente om hen voorrang 
te geven voor reservaties van data zodat we vanaf mei de reserve-
ringstool voor iedereen online kunnen zetten. Het is dus overduidelijk 
dat er effectief wel vraag is naar deze nieuwe veilige evenementen-
hal, die een absolute meerwaarde is voor een bruisende gemeente 
als de onze. De oppositie voerde tijdens de gemeenteraadsverkiezin-

gen een regelrechte anticampagne tegen de nieuwe evenementenhal 
en volgens hen was er zelfs geen nood aan deze nieuwe polyvalente 
evenementenhal. Deze investering betalen we trouwens volledig met 
de opbrengsten van de verkoop van grond voor de nieuwe gezond-
heidscampus, waardoor deze niet weegt op de gemeentefinanciën. 
Voor ons beleid lag het oude militair domein, dat vol met asbest zat, 
er verloederd bij. Door ons Dorpspartijbeleid maken we hier net een 
mooie moderne multifunctionele locatie van met een evenemen-
tenhal, nieuwe loodsen voor de gemeentelijke diensten, een nieuw 
containerpark, een skatepark en een gezondheidscampus. Alweer 
bewijzen de feiten dat de oppositie steeds veel praatjes verkoopt, 
maar de Dorpspartijmeerderheid met deze nieuwe infrastructuur ten 
minste niet stil zit en werk maakt van langetermijninvesteringen voor 
ons dorp.”
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Onze mandatarissen steeds tot uw dienst!
Alle zitdagen van onze mandatarissen zijn raadpleegbaar op www.dorpspartij.be

Peter Reekmans
Burgemeester
0473/562568

Kris Vanwinkelen
Eerste schepen
0496/553059

Hilde Holsbeeks
Schepen
0476/345482

Hans Hendrickx
Schepen
0479/298926

Tom Struys
Schepen
0477/256015

Simon Vandermeulen
Voorzitter OCMW - en gemeenteraad
0494/405667

Katrien Ceuleers
Fractieleider gemeenteraad
0495/944972 

Yvette Sterkendries
Fractieleider OCMW-raad
0497/540937 

Jonas Vangroenendael
OCMW- en gemeenteraadslid
0479/973261 

Ronny Vergeylen
OCMW- en gemeenteraadslid
0475/999173  

Michel Willems
OCMW- en gemeenteraadslid
0473/741663

Bart Vanstockstraeten
OCMW- en gemeenteraadslid
0495/170482

Peter Reekmans
Voorzitter
0473/562568

Wim Uytterhoeven
Ondervoorzitter
0486/529597

Steven Verjans
Lid raad van bestuur
0472/950102

Ronny Laermans
Lid raad van bestuur
0495/639019

Cindy Huybrechts
Lid raad van bestuur
0498/465707

Fien Goemans
Lid raad van bestuur
0493/107580

Tom Struys
Voorzitter sociaal comité
0477/256015

Michel Willems
Lid sociaal comité
0473/741663

Jacqueline Depré
Lid sociaal comité
0497/479561

Alfons Scheys
Lid sociaal comité
0496/029479


