
De jaarlijkse dorpsactie van de Dorpspartij ten voordele van een 
goed doel vond plaats op zondag 22 december 2019. Voor het 
tweede jaar op rij organiseerden de burgemeester, schepenen en 
gemeenteraadsleden van de Dorpspartijmeerderheid een Kerst-
concert “voor het goede doel” met muzikale omkadering door de 
Festival Brassband, de Koninklijke Harmonie Crescendo Glabbeek 
en de doedelzakband The Red Hackle Pipe Band. Dit jaar ging het 
concert door in het unieke kader van de Sint-Quirinuskerk van 
Bunsbeek. 100 muzikanten dompelden de 400 aanwezigen een 
ganse avond onder in een prachtige muzikale kerstsfeer. Tijdens 
de pauze werd er door notaris Kathleen Denruyter een kunstwerk 
voor het goede doel van cultuurschepen Tom Struys voor 1.900 

euro geveild. Het Kertconcert had dankzij onze talrijke aanwezigen, 
sponsors en de verkoop van het kunstwerk een opbrengst van maar 
liefst 5.500 euro die we konden schenken aan de ziekenzorgkernen 
van Samana die actief zijn in al onze deelgemeenten. Als “meter” voor 
de dorpsactie konden we dit jaar niemand beter kiezen dan OCMW- en 
gemeenteraadslid Yvette Sterkendries. Zij zet zich binnen het OCMW 
als meerderheidsfractieleider al enkele jaren in voor belangrijke 
zorginitiatieven waardoor Glabbeek meer dan ooit een sociaal dorp 
is waar iedereen meetelt. Dankzij de opbrengsten van de jaarlijkse 
Dorpspartijactie voor het goede doel kunnen de ziekenzorgkernen extra 
middelen inzetten voor heel wat inwoners met specifieke zorgnoden.
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De burgemeester en Yvette Sterkendries overhandigden na het Kerstconcert de cheque aan de ziekenzorgkernen.

De Dorpspartij schenkt maar liefst 5.500 euro aan ziekenzorgkernen
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Wij blijven ook de komende jaren een fors investeringsbeleid voeren, 
wij blijven enorm veel subsidies van de hogere overheden naar Glab-
beek halen, wij laten de schulden dalen, wij laten de spaarpot van de 
gemeente aangroeien, het budget heeft elk jaar een ruim overschot 
en geen enkele belasting gaat omhoog. Deze meerjarenbegroting 
2020-2025 van de Dorpspartijmeerderheid werd op de gemeente-
raad van 19 december goedgekeurd, maar spijtig genoegd stemde 
de vijf raadsleden van de oppositie tegen deze financieel gezonde 
en ambitieuze meerjarenbegroting. Wij zijn als Dorpspartijmeerder-
heid enorm fier op dit sterk financieel beleid en vinden het uitermate 
belangrijk dat elke inwoner op de hoogte is en blijft van hoe wij als 
gemeentebestuur met de centen omgaan.

We voeren een fors investeringsbeleid!
Glabbeek zal de komende 5 jaren opnieuw een fors investeringsbeleid 
voeren en voor 16.185.000 euro aan investeringen doen. Om deze 
te financieren haalde het gemeentebestuur hiervoor maar liefst 
12.840.973 euro Europese, federale, Vlaamse en provinciale 
subsidies naar Glabbeek.

Schulden dalen en blijven laagste van de regio!
Tussen 2020 en 2025 vervallen er voor 2,5 miljoen euro aan oude
leningen en wordt er maar 2 miljoen euro opnieuw geleend, waardoor 
de schulden van de gemeente zullen dalen tot 680 euro schuld per 
inwoner tegen 2025. Glabbeek heeft bovendien vandaag al de 
laagste schuld per inwoner van alle gemeenten in Oost-Brabant en 
onze schulden zijn bovendien quasi de helft maar van het Vlaams 
gemiddelde van 1.371 euro per inwoner. Ter vergelijking: de totale 
schuld per inwoner vandaag met de buurgemeenten: Glabbeek (770 
euro), Tienen (1.653 euro), Kortenaken (1.476 euro) en Bekkevoort 
(1.752 euro).

De gemeentelijke spaarpot groeit aan tegen 2025!
Het gecumuleerde budgettaire resultaat (spaarpot van de gemeente) 
in het laatste jaar van het meerjarenplan zal ruim 2.900.000,00 euro 
zijn. Ter vergelijking: bij het begin van de eerste bestuursperiode van 
de Dorpspartij in 2013 was het gecumuleerde budgettair resultaat 
2.532.847,19 euro en na 6 jaar Dorpspartijbeleid in 2018 was het 
gecumuleerde budgettair resultaat 2.138.329,30 euro.

We voeren opnieuw een doordacht financieel meerjarenbeleid 

Elk jaar opnieuw een budget met een overschot!
De gemeente Glabbeek heeft jaarlijks een werkingsbudget van 
ruim 9,5 miljoen euro. De autofinancieringsmarge (AFM) van een 
gemeente is het verschil tussen het saldo dat de gemeente jaarlijks 
vanuit zijn werking overhoudt en de aflossingen van leningen. 
Deze AFM geeft aan of de financiën van het bestuur duurzaam in 
evenwicht zijn en of de gemeente in staat is haar leningslasten te 
dragen vanuit het overschot uit de gewone werking. De AFM moet 
van de hogere overheid pas positief zijn in het laatste boekjaar van 
het meerjarenplan. Onder Dorpspartijbeleid zorgen we ook deze 
legislatuur opnieuw voor een overschot elk jaar, wat een uitzondering 
is, maar wel een toonbeeld van een gezond financieel doordacht 
beleid.

AUTOFINANCIERINGSMARGES  
VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025:    

2020:          133.461,80 euro
2021:          263.847,99 euro
2022:          400.552,32 euro
2023:          439.343,18 euro
2024:          446.780,59 euro
2025:          552.767,31 euro

Geen enkele belasting stijgt en wonen in Glabbeek blijft 25% 
goedkoper dan in de regio!
De Dorpspartijmeerderheid zal bovendien geen enkele gemeentelijke 
belasting doen stijgen de komende jaren. En ook de komende jaren 
blijft een eigendom bezitten in Glabbeek het goedkoopste in de 
ruime regio. De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven 
ook vanaf 2020 in Glabbeek het laagste in de regio en blijven minder 
dan het Vlaams gemiddelde. Vergelijking onroerende voorheffing: 
Glabbeek (1.200 opcentiemen), Bekkevoort (1.400 opcentiemen), 
Kortenaken (1.475 opcentiemen), Tienen (1.500 opcentiemen) en 
het Vlaams gemiddelde (1.391 opcentiemen).



We voeren opnieuw een doordacht financieel meerjarenbeleid Onze burgemeester ontvangt Ridderorde van de Koning

 

Ter gelegenheid van het feest van de dynastie op 15 november 
keurde Koning Filip I de voordrachten van Ridder in de Nationale Orde 
goed voor huidig burgemeester Peter Reekmans en de gewezen 
burgemeesters Arsène De Coster en Jean Vanschoubroek. Na de 
voordracht van onze burgemeester vanuit het parlement besliste het 
schepencollege om ook voor de voormalige burgemeesters van ons 
dorp uit erkentelijkheid een voordracht in te dienen. Deze Ridderordes 

zijn een erkenning die burgemeesters en parlementsleden meestal 
pas na hun actieve carrière krijgen. Maar onze huidige burgemeester 
Peter Reekmans (44 j) krijgt al op heel jonge leeftijd deze Ridderorde 
omdat hij op de minimum leeftijd van 40 jaar die geldt voor deze 
Nationale Orde al een rijk gevuld palmares heeft van maar liefst 19 
jaar in de gemeenteraad, 6 jaar burgemeester, 5 jaar parlementslid 
en één jaar fractievoorzitter in het Vlaams Parlement.



De mandatarissen van de Dorpspartij 
wensen iedereen 

een voorspoedig, gezond en productief 2020!

www.dorpspartij.be

Infokrantje Dorpspartij Glabbeek; VU: P. Reekmans, Dries 11b – 3380 Glabbeek; ontwerp: bureauboone.be


