
Geert Grootjans (53j) uit deelgemeente Attenrode-Wever is een gekend 
figuur in onze gemeente en al jarenlang actief als middenstander en in 
ons dorpsleven. Hij is zaakvoerder (vierde generatie) van schrijnwerkerij 
Grootjans die al sinds eind 19de eeuw bestaat in deelgemeente 
Wever. Daarnaast is hij lid van de raad van bestuur schrijnwerkerij 
van de bouwunie, al 25 jaar actief bij middenstandsorganisatie Unizo 
en bewees hij maar liefst 12 jaar als zeer actieve voorzitter van Unizo 
Hageland dat hij een geboren bestuurder is. Hij is al sinds de oprichting 
lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(Gecoro) en richtte in 2013 mee de gemeentelijke middenstandsraad 
op. Hij zette ook enkele jaren geleden mee zijn schouders onder 
de oprichting van Wever Kermis omdat hij van mening is dat een 
bruisend dorpsleven in elke deelgemeente enorm belangrijk is. En hij 
is actief lid van het processiecomité van Wever dat instaat voor de 
jaarlijkse organisatie van de processie van de Heinkensberg, dat dit 

jaar zijn 450ste feesteditie viert. En recent kwam hij het bestuur van 
de Dorpspartij versterken en werd hij ook ondervoorzitter van de partij. 
Geert is enorm fier op ons dorp en kiest als gedreven ondernemer 
op vraag van burgemeester Peter Reekmans en eerste schepen Kris 
Vanwinkelen voor een politiek engagement in ons dorp. Hij kiest 
daarbij bewust voor de doortastende aanpak van de Dorpspartij die 
Glabbeek de voorbije jaren deed herleven op vele vlakken, doordat 
de gemeente nu effectief met een duidelijke visie zoals een bedrijf 
wordt bestuurd en waarbij tenminste elke deelgemeente meetelt. 
Zijn ruime bekendheid als dorpsfiguur, zijn professionele expertise en 
engagement voor ons dorp zijn dan ook een absolute meerwaarde 
voor alle deelgemeenten van Glabbeek. Omdat een dynamische partij 
permanent moet blijven investeren in nieuw talent, werd Geert samen 
met onder andere Fien Goemans (Zuurbemde) en Liesbeth Veuchelen 
(Wever) één van de nieuwe Dorpspartijgezichten. 

   Infokrantje Glabbeekse Dorpspartij                                           februari 2022

Geert Grootjans uit Wever komt als nieuwe ondervoorzitter de Dorpspartij versterken!

Het rapport van 9 jaar Dorpspartijbeleid: 
geen woorden, maar daden!

Wissel in het bijzonder comité voor de sociale dienst (OCMW)

De Dorpskrant  



Onder Dorpspartijbeleid realiseren we een nieuwe verlichte paardenpiste 
met rondom een Finse piste in ons dorp

Via een samenwerkingsakkoord tussen het gemeentebestuur en 
ruiterclub de Gunningenruiters investeerde de Dorpspartijmeerderheid 
ruim 200.000 euro in de aanleg van een nieuwe verlichte 
paardenpiste en 50.000 euro in een verlichte Finse piste rondom 
het paardenoefenterrein langs de Attenrodestraat in deelgemeente 
Attenrode-Wever. Begin 2021 besliste de gemeente om dit dossier via 
het gemeentelijk sportinfrastructuurplan te realiseren op korte termijn. 
Vandaag zijn we amper een jaar later en de nieuwe paardenpiste 
is intussen al klaar en de Finse piste wordt momenteel nog verder 
afgewerkt zodat alle inwoners er binnen enkele weken al permanent 
gebruik van kunnen maken.

Sportschepen Hans Hendrickx (Dorpspartij): “Er werd voor de paarden-
piste gekozen voor een “eb en vloed piste” van 6579 m2 in plaats van 

een “traditionele gedraineerde piste”. Deze nieuwe piste is meteen 
ook de grootste professionele paardenpiste in Vlaams-Brabant. 
Door de gemeentelijke investeringssubsidies via het gemeentelijk 
sportinfrastructuurplan kunnen ook individuele ruiters uit ons dorp 
binnenkort gratis gebruik maken van het oefenterrein. Rondom de 
paardenpiste en de parking zijn we momenteel nog de laatste hand 
aan het leggen aan de verlichte Finse piste, die met een loopafstand 
van 1.150 m bestaat uit 3 lussen, waarbij elke weg twee keer gebruikt 
wordt, maar niet in dezelfde richting. De paardenpiste werd al in 
gebruik genomen door ruiters van de Gunningenruiters en binnenkort 
kunnen ook alle inwoners hier terecht via een reserveringstool op de 
gemeentelijke website.”

Sportschepen Hans Hendrickx



Gemeenteraad keurde unaniem het gemeentelijk klimaatactieplan 2030 goed

Ook in 2022 investeren we alweer fors in openbare werken en verkeersveiligheid  

Wij zijn de eerste gemeente in Vlaams-Brabant die al een 
gemeentelijk klimaatactieplan 2030 klaar heeft. Meestal staan 
er in klimaatactieplannen vooral heel wat vage of onhaalbare 
intenties, maar als Dorpspartijmeerderheid maakten we met 
gezond verstand een haalbaar en vooral financieel betaalbaar 
klimaatactieplan op met concrete financieel berekende acties. 
Gemeenteraadslid Ronny Vergeylen: “Hiermee behalen we als 
kleine gemeente ruimschoots alle doelstellingen die de Vlaamse 
overheid met haar lokaal energie- en klimaatpact heeft uitgebouwd 
rond 4 werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met 
heel wat investeringen engageren we ons om de uitstoot van CO2 
in Glabbeek tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen ten 
opzichte van 2011, met name door een betere energie-efficiëntie 
(klimaatmitigatie). En door ruimschoots rekening te houden met 
de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie). Concreet 
vergroenen we ons dorp door het aanplanten van maar liefst 20 
hectare extra bos tegen 2030. Op vlak van energie zetten we 
hoog in op het duurzaam en energiezuinig renoveren van al onze 
gemeentelijke gebouwen en we vernieuwen alle straatverlichting 
met energiezuinigere LED-lampen. Ook rond de werf mobiliteit is 
ons dorp een voorloper: we waren namelijk al in 2018 de eerste 
Vlaamse landelijke gemeente met autodelen, publieke laadpalen 
en Mobipunten. En we realiseren de komende jaren een volledig 
nieuw gemeentelijk functioneel fietspadennetwerk. Op vlak van 
regenwater pakken we de problematiek van wateroverlast in 
ons dorp structureel aan. Voor de laatste watergevoelige locaties 
in onze gemeente werd een gemeentelijk plan van aanpak en 
een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan opgemaakt zodat we 

stevig investeren in de aanleg van nieuwe parkings, nieuwe 
rioleringen, straten, voet- en fietspaden doordat we hiervoor 
in totaal alweer 6 miljoen euro Europese, federale, Vlaamse en 
provinciale ondersteuningsmiddelen naar ons dorp konden halen. 
Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen: “We blijven 
de planning van ons wegenmeerjarenplan 2013-2030 jaar na 
jaar verder afwerken. Dit jaar voorzien we openbare werken in 
de Dorpsstraat/Lentedreef/Bergeveldstraat/Kerkstraat: nieuwe 
rioleringen, straten en voetpaden, de Craenenbroekstraat: nieuwe 
rioleringen, vernieuwing van het wegdek, de aanleg van een nieuw 
vrijliggend fietspad en een heraanpassing van de kruispunten 
met de Dries en Tiensesteenweg N29, de Stationsstraat: nieuwe 
fietspaden langs beide zijden van de weg, de Schoolstraat: nieuwe 
voetpaden tussen het kruispunt met de Vlaasstraat en Boeslinter, 
de Doelaagstraat, Langstraat en Attenrodestraat: vernieuwing 
van de riolering en de straten en nieuwe asfaltering van de weg 
in de Ruekenbosstraat en Kromstraat. Maar ook de wegen van 
het gemeentelijk domein worden vernieuwd en we leggen hier 
een nieuwe parking aan naast de gemeentelijke evenementenhal 
Hangaar 44. De parking van de Glazuur die eigendom is van de 
kerkfabriek wordt volledig vernieuwd op kosten van de gemeente. 
En ook de buitenomgeving aan het gemeentehuis wordt grondig 
vernieuwd en we gaan hier ook een nieuwe parking voor 83 
voertuigen met een overdekte fietsenparking realiseren.”

In het meerjarenbudget van de gemeente Glabbeek is er tot 
2025 nog een fors budget van 8.150.000 euro voorzien voor 
openbare werken en verkeersveiligheid. We kunnen net zo 

op korte termijn maximaal alle woningen kunnen vrijwaren 
tegen waterschade bij noodweer. Het feit dat het gemeentelijk 
klimaatactieplan 2030 ook door de oppositie unaniem mee 
werd goedgekeurd toont duidelijk aan dat ook op dit vlak ons 
Dorpspartijbeleid alweer doordacht in elkaar zit.”

Het plan kan je raadplegen via 
www.glabbeek.be/klimaatactieplan2030 

Gemeenteraadslid Ronny Vergeylen

Gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen



Het rapport van 9 jaar Dorpspartijbeleid: 
geen woorden, maar daden!

Wissel in het bijzonder comité voor de sociale dienst (OCMW)

Intussen voert de Dorpspartij al negen jaar het beleid in ons 
dorp en zijn we halfweg onze tweede legislatuur, daarom geven 
we alle inwoners graag een tussentijds rapport van ons beleid. 
In oktober 2012 trokken we als enige partij naar de kiezer met 
een financieel berekend verkiezingsprogramma “Het Dorpsplan”, 
dat we tussen 2013 en 2018 volledig realiseerden en waarvoor 
we door de kiezer met een monsterscore beloond werd met een 
volstrekte meerderheid van maar liefst 12 van de 17 zetels in de 
gemeenteraad. Ook bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
in 2018 trokken we alweer als enige partij met een financieel 
berekend verkiezingsprogramma, “Het Dorpsplan 2.0” naar de 
kiezer. Vandaag zijn we halfweg onze tweede beleidslegislatuur 
en realiseerden we al heel wat van dit tweede dorpsplan en staan 
de resterende plannen intussen allemaal in de steigers om nog 
voor het einde van deze legislatuur tegen 2025 te realiseren. 
Burgemeester Peter Reekmans: “De Dorpspartijmeerderheid is 
zowel de vorige als deze legislatuur vooral een investeringsbestuur 
dat fors inzet in het investeren in een duurzaam, veiliger en 
modern landelijk dorp. Meerdere grote dossiers die meer dan twee 
legislaturen voor ons beleid geblokkeerd zaten, worden door ons 
dankzij meer inzet en dossierkennis wel gerealiseerd. We hebben 
vorige legislatuur tussen 2013 en 2018 een investeringsbeleid 
gevoerd van ruim 9 miljoen euro, dat we financierden door maar 
liefst 6,9 miljoen euro subsidies van de hogere overheden naar ons 
dorp te halen. En deze legislatuur investeren we tot 2025 maar 
liefst 16 miljoen euro met opnieuw 11,2 miljoen euro subsidies 
van de hogere overheden. Nooit eerder werd er trouwens zo een 

Alfons Scheys en Jacqueline Depré zetelden tot eind vorig jaar 
als raadslid voor de Dorpspartij in het bijzonder comité voor de 
sociale dienst (BCSD). Alfons Scheys kan buigen op een politieke 
carrière in ons dorp van ruim 25 jaar, hij was onder andere 
partijvoorzitter, OCMW- en gemeenteraadslid en raadslid in het 
BCSD. Hij blijft wel nog actief als voorzitter van de gemeentelijke 
sportraad. En ook Jacqueline Depré was ruim 20 jaar actief in de 
dorpspolitiek en sluit nu haar politiek engagement af als raadslid 
van het BCSD. Partijvoorzitter Luc Lambrechts: “Het partijbestuur 
en de meerderheidsfractie bedanken Fons en Jacqueline voor hun 

recordbedragen aan Europese, federale, Vlaamse en provinciale 
subsidies doordacht naar Glabbeek gehaald.” Eerste schepen 
Kris Vanwinkelen: “Van onafhankelijke experten kregen we op 
het einde van de eerste legislatuur in 2018 een financieel rapport 
van maar liefst 9/10. Maar ook op het einde van deze tweede 
legislatuur zullen we dankzij ons doordacht investeringsbeleid er 
opnieuw voor zorgen dat Glabbeek één van de financieel gezondste 
gemeenten met de allerlaagste gemeentelijke belastingdruk 
in de ruime regio blijft. In de laatste Vlaamse gemeentemonitor 
werden we door onze inwoners nog bekroond tot tweede beste 
gemeentebestuur in Vlaanderen. Ons recept voor goed beleid in 
Glabbeek: geen woorden, maar daden! Zelfs na negen jaar beleid 
voeren blijven we dagdagelijks merken dat de inwoners onze inzet, 
dienstbaarheid en daadkrachtige aanpak overduidelijk meer dan 
appreciëren. Het is vooral deze steun van de inwoners die ons de 
kerosine geeft om nog vele jaren stevig te blijven verder bouwen 

jarenlange inzet voor ons dorp! Bij de start van de huidige 6-jarige 
legislatuur werd afgesproken dat zij halverwege na drie jaar zouden 
opgevolgd worden door Vera Jonckers en Ann Vaes. De Dorpspartij 
kiest er met deze wissel net bewust voor om nieuwe gezichten 
te lanceren. Voor de Dorpspartijmeerderheid is het BCSD binnen 
het OCMW een uitermate belangrijk orgaan. Omdat voor ons een 
sociale dorpssamenleving vooral een zorgende samenleving is, die 
begint in ons eigen dorp en in onze eigen buurt. Het BCSD beslist 
over tal van ondersteuning voor de allerzwakste inwoners die 
(tijdelijke) ondersteuning of zorg nodig hebben. Met Vera en Ann 
doen twee nieuwe sociaal gedreven mandatarissen hun intrede als 
raadsleden van het BCSD. De Dorpspartijfractie heeft 5 van de 7 
raadsleden in het BCSD.” 

Vera Jonckers (52 j) woont in de Varenbergstraat in Kapellen, 
studeerde informatica (bachelor) en werkt als ICT’er. Vera was 
jarenlang één van de drijvende krachten in het oudercomité 
van de school in Kapellen en is bestuurslid van de Dorpspartij. 
Zij is gehuwd met Ronny Laermans, de voorzitter van onze 
gemeentelijke cultuur- en erfgoedraad. Ann Vaes (47 j) woont in 
de Dorpsstraat in Kapellen en is gehuwd met AGB-ondervoorzitter 
Wim Uytterhoeven. Ook zij was jarenlang actief in het oudercomité 
in Kapellen, is bestuurslid van de Dorpspartij, zet zich in als 
mantelzorger en is al jaren een toegewijde pleegouder.

In
fo

kr
an

tje
 D

or
ps

pa
rti

j G
la

bb
ee

k;
 V

U:
 P

. R
ee

km
an

s,
 D

rie
s 

11
b 

– 
33

80
 G

la
bb

ee
k;

 o
nt

w
er

p:
 b

ur
ea

ub
oo

ne
.b

e

Burgemeester Peter Reekmans en eerste schepen Kris Vanwinkelen

Jacqueline en Fons samen met hun opvolgers Vera en Ann


