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Op de OCMW- en gemeenteraad van donderdag 13 juni 2019 legde 
Katrien Vanherck (45 j) de eed af als nieuw OCMW- en gemeenteraadslid 
voor de Dorpspartij. Zij volgt gemeenteraadslid Bart Vanstockstraeten op 
die na examens aangeworven werd als medewerker bij de technische 
dienst van onze gemeente. Katrien, is één van de oprichters van de 
Dorpspartij en woont op de Dries in Glabbeek samen met haar partner 
Bart Vanham en hun twee kinderen Viktor en Charlotte. Zij studeerde 
vertaler-tolk Spaans-Engels en werkt als airhostess bij Brussels Airlines. 

Binnen de Dorpspartij zet zij zich in voor jeugd, onderwijs, verkeersveiligheid, 
betaalbare vrijetijdsbesteding en de noden van de jonge gezinnen in ons 
dorp. 

Samen met haar partner lanceerde zij ook het concept van deelwagens in 
onze gemeente, waardoor Glabbeek één van de eerste landelijke gemeenten 
in Vlaanderen is dat aan autodelen doet.
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Katrien Vanherck legde eed af als nieuw OCMW -en gemeenteraadslid

Eedaflegging van Dorpspartij - gemeenteraadslid Katrien Vanherck

De Dorpspartij wenst iedereen 
een prettige vakantie!



Eerste editie van Kunst in de Kerk 
was groot succes

Tijdens het Pinksterweekend organiseerde het gemeentebestuur 
op initiatief van cultuurschepen Tom Struys en gemeenteraadslid 
Jonas Vangroenendael (beiden Dorpspartij) de eerste editie van 
Kunst in de Kerk in het prachtige kader van de kerk van Attenrode. 
Heel wat bezoekers bezochten deze expositie met werken van 30 
kunstenaars uit Glabbeek en de buurgemeenten. Men kon er de 
werken bewonderen van 19 schilderkunstenaars, 4 fotografen, 2 
handwerkkunstenaars, 3 beeldende kunstenaars en 2 kunstenaars 
die werken met keramiek. Heel wat lokale kunstenaars exposeerden 
tijdens Kunst in de Kerk trouwens voor de allereerste keer hun 
werk aan het grote publiek. Van de bezoekers kregen we enorm 
veel lof voor de organisatie van deze eerste editie, waardoor we 
in de toekomst nog meer vergelijkbare initiatieven van cultuur voor 
iedereen zullen gaan organiseren. 

Glabbeek en Middelkerke zijn officieel verbroederd/verzusterd

De gemeenteraden van Glabbeek en Middelkerke keurden de verbroe-
dering/verzustering tussen beide gemeenten begin dit jaar al goed. 
En op zaterdag 15 juni 2019 werd deze unieke jumelage tussen onze 
twee gemeenten officieel ondertekend op het gemeentehuis van 
Middelkerke. In aanwezigheid van de schepencolleges van beide 
gemeenten ondertekenden burgemeesters Jean-Marie Dedecker en 
Peter Reekmans samen met de bevoegde schepenen Hans Hendrickx 

en Tom Dedecker het jumelagecharter, waarin beide gemeenten 
zich engageren om op heel wat domeinen te gaan samenwerken. 
Op 18 augustus wordt Middelkerke al voor een dag “Glabbeek aan 
Zee” en organiseert de gemeente een daguitstap met de autobus 
naar onze zustergemeente, waar alle inwoners voor 10 euro kunnen 
aan deelnemen (inschrijven via de gemeente).

Gemeenteraadslid Jonas Vangroenendael en cultuurschepen Tom Struys



Twee mandatarissen van de Dorpspartij stapten in het huwelijksbootje

Glabbeek is één van de eerste Vlaamse gemeenten dat gemeentelijk patrimonium 
volledig asbestvrij maakt 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Glabbeek (AGB) is volop bezig met 
het asbestvrij maken en het renoveren van het gemeentelijk domein 
langs de Steenbergestraat. De oude loodsen worden allemaal grondig 
vernieuwd, één loods wordt verbouwd tot nieuwe evenementenhal 
Hangaar 44 en ook de andere loodsen worden gerenoveerd voor 
de dienst openbare werken, het verkeerspark en opslag. En aan 
de voorzijde leggen we een nieuw skatepark aan voor onze jeugd. 
Onder Dorpspartijbeleid lossen  we het asbestprobleem van onze 
gemeentelijke gebouwen op voor 2020, terwijl Vlaanderen dit pas 
eist van alle gemeenten tegen 2040. We zijn hierdoor één van de 
eerste Vlaamse gemeenten dat zijn gemeentelijk patrimonium volledig 
asbestvrij maakt.

Milieuschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “Ruim 20 jaar deed 
geen enkel gemeentebestuur voor ons iets aan dit probleem op het 
oud militair domein. Onder Dorpspartijbeleid maakten we in 2016 
onmiddellijk werk van een asbestafbouwplan om tegen 2020 alle 
gemeentelijke gebouwen asbestvrij te maken. De oude kleuterschool 
die vol asbest zat werd afgebroken en vervangen door een nieuwbouw, 
de school in Bunsbeek werd door de gemeente asbestvrij gemaakt, 
de oude school van Attenrode-Wever met asbest werd afgebroken, 

het containerpark werd asbestvrij gemaakt, het asbestprobleem 
van het gemeentehuis werd aangepakt en het clublokaal van de 
hondenschool met asbest werd afgebroken en vervangen door een 
nieuw lokaal. En nu zijn we bezig met het asbestvrij maken van het 
gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat, waarvoor we maar 
liefst 300.000 euro Vlaamse subsidies voor asbestverwijdering 
naar Glabbeek halen. Onder Dorpspartijbeleid wordt na 20 jaar 
het asbestprobleem van het oude militair domein wel grondig 
aangepakt en krijgt het gemeentelijk domein een nuttige nieuwe 
bestemming. De oppositie gebruikte de aanwezigheid van asbest 
op het gemeentelijk domein nog om electorale redenen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen om onrust te zaaien onder de bevolking. 
Maar er was op geen enkel moment een gezondheidsgevaar door 
de aanwezigheid van asbest in de daken van de loodsen op het 
gemeentelijk domein. Wij werkten de voorbije jaren aan een grondig 
asbestafbouwplan en investeren ruim 2 miljoen euro in het asbestvrij 
maken en renoveren van het gemeentelijk patrimonium. Glabbeek 
zal één van de eerste Vlaamse gemeenten zijn dat asbestvrij is 
tegen 2020.”

Op zaterdag 18 mei 2019 trad gemeenteraadslid 
Ronny Vergeylen in het huwelijk met Sonia 
Vanwinckel uit Bunsbeek (foto 1). Het koppel 
was al 25 jaar samen, ze hebben twee dochters 
en wonen al jaren in deelgemeente Bunsbeek. 

En op woensdag 5 juni 2019 trad Jacqueline 
Depré, lid van het bijzonder comité voor de 
sociale dienst in het huwelijk met haar partner 
Luc waarmee zij al verscheidene jaren samen 
was (foto 2). Beide koppels werden in het 
huwelijk verbonden door burgemeester Peter 
Reekmans (Dorpspartij).

foto 1 foto 2
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