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Matthias Mertens trekt, Peter Reekmans duwt

Matthias Mertens (links), Peter Reekmans (rechts)

Het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van de
Dorpspartij wordt de komende weken afgewerkt. Stilaan is
het dan ook tijd voor de lijstvorming zelf, maar inhoud en onze
langetermijnvisie voor ons dorp heeft absolute voorrang omdat
de Dorpspartij als een hechte groep naar de verkiezingen zal
gaan. Maar voor de start van de zomervakantie willen we toch
al enig nieuws over de lijstvorming bekendmaken. Onlangs
kondigde voorzitter van de Dorpspartij Peter Reekmans aan dat
hij als coach van de ploeg de lijst zal duwen. De Dorpspartij koos
voor Matthias Mertens als lijsttrekker, een nieuw politiek gezicht
in de gemeente, die een gekend figuur is in onze gemeente en
samen met Hans Hendrickx en Peter Reekmans de Glabbeekse
Dorpspartij oprichtte.

“Matthias wil de familietraditie
verder zetten”
Zelf is Matthias een politieke nieuwkomer, maar zijn familie en
de Glabbeekse politiek waren jaren met elkaar verbonden en die
traditie wil hij nu verder zetten. Zijn overgrootvader Victor Mertens
was naast dorpsnotaris van 1926 tot 1946 burgemeester van
Glabbeek, zijn grootvader die ook Victor heette was eveneens
notaris in Glabbeek en volgde in 1947 zijn vader op als sterkhouder
in de Glabbeekse politiek, hij was schepen van 1947 tot 1970.
Vader Luc was al de derde generatie dorpsnotaris in Glabbeek,

maar stapte nooit in de politiek. Matthias’ oom Jaco was naast
advocaat ook gemeenteraadslid in Glabbeek, maar verhuisde na
zijn huwelijk naar Tienen waar hij jarenlang gemeenteraadslid
en schepen was. Hij was ook medeoprichter van jeugdhuis de
Bunker. Kortom: Alle Mertensen waren generatie na generatie
politiek actief binnen de Glabbeekse CD&V (toenmalige CVP).
Maar Matthias kiest nu bewust niet voor deze partij, omdat ze
voor hem al te lang in Glabbeek alles maar gewoon in stand
houden zonder visie. Maar het is vooral de toekomst van ons
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Matthias echt de politiek onder de knie wil krijgen, loopt hij al
enkele maanden halftijds warm als parlementair medewerker in
Brussel. Naast zijn firma die hij ook nog steeds heeft, wil hij vooral
de dossiers van openbare werken onder de knie krijgen. Want
om echt grondige openbare werken te kunnen realiseren met een
beperkt gemeentelijk budget, moet je weten wat mogelijk is met
Vlaamse steun. Subsidies van de hogere overheid bekomen is
één zaak, maar een langetermijnvisie een andere, die absoluut
budgettair noodzakelijk is. Intussen groeide het bestuur van de
Dorpspartij uit naar een 30-tal actieve bestuursleden met elk hun
specialisatie die ze willen inzetten voor hun dorp. “Dat is de kracht
van de Dorpspartij: een jong dynamisch hecht team dat actief
wil opkomen voor de belangen van alle inwoners van ons
dorp: daarom ben ik fier lijsttrekker van deze ploeg te zijn,”
zo besluit Matthias. De Dorpspartij is al lang geen oppositiepartij
meer die enkel de fouten van de huidige meerderheid aanklaagt,
maar een partij die steeds met verfrissende ideeën komt en daar
gaat het over, nieuwe projecten voor Glabbeek waar alle inwoners
beter van worden!

Overgrootvader en burgemeester Victor Mertens
met kleinzoon Luc

dorp waarom Matthias vandaag als lijsttrekker van de Dorpspartij
de Glabbeekse politieke arena instapt. Matthias is een echte
Glabbekenaar die luistert naar wat er leeft in de gemeente en
vooral de roep om verandering bij de bevolking heeft hem echt de
stap doen zetten om met een nieuwe neutrale Dorpspartij zonder
kleur naar de kiezer te stappen. De keuze is op 14 oktober aan de
kiezer die ofwel kiest voor het status quo van de huidige politieke
partijen (die vooral wakker worden vlak voor de verkiezingen)
of voor een nieuwe partij, de Dorpspartij, die echt verandering
wil brengen met continu inspraak van de bevolking zelf. Omdat

Grootvader en schepen Victor Mertens

Informatieborden gemeente meer gebruiken
Het valt op dat het informatiebord van de gemeente Glabbeek aan de
sporthal langs de Tiensesteenweg meer leeg is dan dat er activiteiten
op worden aangekondigd... Dezelfde borden zien we ook in omliggende
gemeenten, waar ze echter wel steeds volop activiteiten melden. De
aanmaak van deze borden-op-maat kost de verenigingen wel een beetje
geld, en dat is misschien de hoofdreden waarom ons gemeentelijk
informatiebord meer leeg dan vol hangt stelt Dorpspartij-gemeenteraadslid
Kris Vanwinkelen. De Dorpspartij stelt dan ook voor dat de gemeente zelf
deze borden gaat aanmaken voor de aankondiging van activiteiten van
Glabbeekse verenigingen. De meeste activiteiten van onze verenigingen
keren meestal jaarlijks terug, waardoor nadien enkel de datum nog moet
aangepast worden. Want laat ons eerlijk zijn, een informatiebord dat in
drukke activiteitenmaanden zoals april, mei en juni de hele tijd leeg
staat, is ook geen zicht. Met een minimale ondersteuning van onze
verenigingen kunnen we bij het in- en uitrijden van onze gemeente steeds
trots alle activiteiten aankondigen besluit Kris Vanwinkelen!

Herbestemming militair domein Attenrode tot betaalbare bouwkavels

In heel Vlaanderen kwamen er de voorbije jaren militaire domeinen leeg te staan. In onze gemeente hadden we een militair domein in de Steenbergestraat, dat de gemeente Glabbeek jaren
geleden al kocht en waar nu o.a. de dienst openbare werken en
het OCMW gehuisvest zijn. Maar in de Torenstraat te Attenrode
is er nog steeds een leegstaand domein, dat al jaren te koop
staat. Dit terrein werd door de Vlaamse Regering op 2 april
1996 ingedeeld in ‘categorie 1’ en de bestemming militair domein werd omgezet naar landschappelijk waardevol agrarisch
gebied. Het bebouwde gedeelte vooraan werd herbestemd naar
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en naar gebied voor verblijfsrecreatie. Dit gedeelte,
3,64 hectare groot staat te koop voor 400.000 euro+ 11% kosten. Omdat niemand het wil kopen en de gemeente Glabbeek voor dit domein geen enkele visie in het gemeentelijk
structuurplan voorziet, ging Vlaams volksvertegenwoordiger
Peter Reekmans op parlementair onderzoek naar de mogelijkheden voor herbestemming van dit voormalig militair domein.
Want zoals het er nu bijligt, is het absoluut geen mooi dorpszicht in deelgemeente Attenrode. Door parlementaire vragen te
stellen, werd duidelijk dat de grond er niet vervuild is: een sanering zal hierdoor niet nodig zijn. Er is dus veel meer mogelijk
op korte termijn.

“Nieuwe landelijke woonwijk in Attenrode
creëren met 40 betaalbare bouwkavels”
De Glabbeekse Dorpspartij wil dit terrein van 3,64 hectare

groot effectief een nieuwe bestemming geven, meer bepaald
door op deze locatie een nieuwe woonwijk te creëren met betaalbare bouwkavels. Het eerste wat hiervoor moet gebeuren, is
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bijsturen en dan een gemeentelijk RUP opstellen. Maar dan moet dit dossier ook degelijk
onderbouwd zijn en verdedigd worden bij de Vlaamse Overheid.
Om dat in Brussel te doen, is ons Glabbeeks parlementslid de
ideale trekker. En wat het onderbouwen van de herbestemming
betreft, ook daar hebben we sterke troeven. Er is in de Stationsstraat (achter de Glazuur) een woonuitbreidingsgebied van 4 à 5
hectare. Hiervan werd er onlangs 2 hectare weggenomen om te
herbestemmen. Deze 2 hectare werd ingekleurd achter het gemeentehuis, waar de geplande sociale woningen zullen gebouwd
worden. Op de locatie in de Stationsstraat blijft er nog bijna
3 hectare woonuitbreidingsgebied over zonder bestemming.
Jaren geleden werd woonuitbreidingsgebied al gebruikt voor
de realisatie van het Smisveld in Glabbeek, waar 28 woningen
werden gebouwd. De Dorpspartij wil nu de locatie in Attenrode
gebruiken om op dit terrein van ruim 3 hectare een 40-tal betaalbare bouwkavels van +/- 4 are te voorzien. Niet alleen sociale
woningen bouwen, maar als gemeente onze schouders zetten onder een dossier dat ervoor zorgt dat er in deelgemeente Attenrode
een nieuwe woonwijk kan ontstaan. Die wijk is niet alleen mooi
landelijk gelegen maar zorgt vooral voor betaalbare bouwkavels
zodat (jonge) mensen in het dorp kunnen blijven wonen. Volksvertegenwoordiger–gemeenteraadslid Peter Reekmans wil dit dossier verdedigen in Brussel, maar rekent vooral op de politieke wil
van de andere Glabbeekse partijen om dit prachtige project voor
ons dorp te realiseren !

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

Verbetering verkeersveiligheid in alle

Peter Reekmans (links), Kris Vanwinkelen (midden) en Danny Smagghe (rechts)

De mening van de mensen
Voor de Dorpspartij is verkeersveiligheid aan de vier Glabbeekse
scholen en in de dorpskernen van alle deelgemeenten een
absolute prioriteit. Maar wij willen als partij geen ingrepen doen
zonder de mening van de inwoners zelf te kennen. Om die reden
organiseerden wij over de proefopstelling in Attenrode-Wever
een inspraakvergadering om de mening van de inwoners te
kennen. Spijtig genoeg nam het schepencollege - onmiddellijk
toen het initiatief van de Dorpspartij werd aangekondigd snel een beslissing die ‘toevallig’ zelfs één werkdag voor de
inspraakvergadering in de brievenbussen van de inwoners
van Attenrode werd gepost. De definitieve beslissing voor
de wegversmallingen van Attenrode wijkt niet veel af van de
proefopstellingen, de versmallingen aan één zijde komen er
nu aan twee zijden in de Attenrodestraat en de Langstraat.
De versmallingen aan één zijde in de Torenstraat verdwijnen.
De Dorpspartij wil absoluut de juiste maatregelen nemen
om de verkeersveiligheid te verhogen, daarom lieten wij
op de inspraakvergadering experts aan het woord die de
positieve en negatieve punten van de proefopstellingen
toelichtten, maar ook andere alternatieven formuleerden.

De interactie tussen het publiek en Danny Smagghe, woordvoerder
van mobiliteitsvereniging Touring, volksvertegenwoordiger Peter
Reekmans en gemeenteraadslid Kris Vanwinkelen was dan ook
zeer boeiend en leerrijk. Het grote nadeel van de versmallingen die
er nu zullen komen, is het feit dat deze enkel effect hebben bij druk
verkeer. Maar bij weinig verkeer, wat meestal het geval is buiten
de piekuren, blijven chauffeurs wel even snel rijden en dan werken
bloembakken of welke versmallingen dan ook niet. De Dorpspartij
en de uitgenodigde sprekers stelden vooral alternatieven voor
om de kruispunten aan te pakken met belijning op de weg om
deze te versmallen, maar waar tractors en vrachtwagens toch
nog makkelijk langs kunnen manoeuvreren. Voor de kruispunten
Attenrodestraat / Torenstraat en Doellaagstraat / Langstraat
is er vandaag zelfs niets voorzien om de verkeersveiligheid
te verbeteren. Een oplossing om het kruispunt Torenstraat/
Doellaagstraat aan te pakken zou o.a. kunnen inhouden één
afslag naast de rode pomp richting Wever volledig af te sluiten.
En op deze plaats dan enkele parkings te creëren, samen met
een opknapbeurt en opwaardering voor de oude rode pomp, was
een piste waar vele aanwezige inwoners wel iets in zagen. Verder
waren voorgestelde alternatieven de aanleg van fietspaden en/
of fietssuggestiestroken voor de Torenstraat, Attenrodestraat en
Langstraat ook wel opties die goedkeuring kregen van de zaal, zo
vat gemeenteraadslid Kris Vanwinkelen samen.

“Op inspraakvergadering werd vooral
duidelijk wat er leeft bij de mensen”
Deze eerste inspraakvergadering gaf de Dorpspartij vooral een
duidelijk beeld over wat er leeft bij de mensen. Wij hebben als
Dorpspartij niet de pretentie te zeggen dat wij alle wijsheid
in pacht hebben, wij verschuilen ons niet zonder inspraak te

deelgemeenten is prioriteit
geven achter plannen van een studiebureau, maar aanhoren
voor we beslissen de mening van de inwoners zelf. Deze
meningen zijn soms veel meer waard dan alleen de visie van
een studiebureau te volgen! De bewoners kennen de situatie
van waar ze wonen écht, een ontwerper van een studiebureau
kent achter zijn tekentafel vaak de situatie onvoldoende. Voor
de Dorpspartij is inspraak van de inwoners belangrijk, dit
ontbreekt vandaag spijtig genoeg echter volledig bij het huidig
gemeentebestuur. Alle dorpskernen van de deelgemeenten
moeten voor de Dorpspartij verkeersveiliger worden. Vooral
de dorpskernen van Bunsbeek, Kapellen en Wever dienen
aangepakt te worden, hier gebeurde bijna nog niets om de
snelheid te remmen. Wij willen hier snel oplossingen bieden
met concrete voorstellen, maar de inwoners zelf zullen van ons
steeds het laatste woord krijgen over deze voorstellen, zo stelt
gemeenteraadslid Kris Vanwinkelen.

School Wever

“Kiss & Ride” zones aan
alle scholen!
De Dorpspartij wil vooral de verkeersveiligheid aan alle scholen
verhogen. De scholen in Bunsbeek, Kapellen en Wever kunnen
nog veel veiliger worden gemaakt met een zeer goedkope
kostprijs. Het creëren van goed aangeduide Kiss & Ride-zones
die geschilderd worden op het wegdek, verhogen de veiligheid
immens. Zo’n Kiss en Ride-zone is vooral een oplossing voor de
vaak voorkomende mobiliteitsproblemen aan de schoolpoort.
Bedoeling van zo’n geschilderd vak op het wegdek is dat een
leerkracht, bijgestaan door 3 leerlingen van het 6de leerjaar
(verkeersbrigadiertjes genoemd) het portier van een stilstaande
wagen openen, dan de kleuter / leerling helpen uitstappen en
begeleiden naar de speelplaats. Op die manier moeten ouders
niet uitstappen en parkeren, en kunnen de wagens vlot
doorrijden en heb je geen verkeersopstopping. Dorpspartijbestuurslid Bart Wijgaerts uit Bunsbeek, is schooldirecteur van
een grote school en enorm vertrouwd met deze Kiss & Ridezones, die uiteraard enkel werken als ze goed aangeduid zijn
(enkel een verkeersbord werkt onvoldoende) en er ook effectief
gewerkt wordt met verkeersbrigadiertjes.

School Bunsbeek

“Verkeersveiligheid scholen Kapellen,
Bunsbeek en Wever verbeteren”
Aan de gemeenteschool langs de Dries in Glabbeek hebben
we bij de herinrichting een kans gemist: zo’n zone kon hier
makkelijk aangelegd worden. Als we de voortuin van de school
hiervoor hadden gebruikt, dan moesten de kinderen zelfs bij het
in- en uitstappen niet de straat op. Maar goed, gedane zaken
nemen geen keer. De situatie momenteel valt al bij al mee en
binnen enkele jaren bij de verdere vernieuwing van de school
kan dit nog steeds verbeterd worden. Maar voor de scholen in
Kapellen, Bunsbeek en Wever kan er wel snel iets gebeuren.
Bestuurslid Wim Uytterhoeven, ook actief in het oudercomité in
Kapellen, werkte samen met bestuursleden Katrien Vanherck
en Bart Wijgaerts deze concrete plannen voor de Kiss & Ridezones aan alle Glabbeekse scholen uit. Dit concreet voorstel

School Kapellen
is één van de strijdpunten in het verkiezingsprogramma van de
Dorpspartij! Maar met goede wil kan de gemeente dit zelfs nog
realiseren voor de verkiezingen en voor de start van het nieuwe
schooljaar in september, want de veiligheid van onze kinderen is
te belangrijk.

Dorpspartij wil actiever sociaal tewerkstellingsbeleid
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) heeft de bedoeling om langdurig werklozen op een legale manier te laten
bijklussen. De PWA-werknemer krijgt per
cheque 4,10 euro bovenop zijn/haar werkloosheidsuitkering, die men volledig houdt,
of een maandinkomen van 184,5 euro bovenop de werkloosheidsuitkering. Privépersonen, lokale overheden, onderwijsinstellingen, land- en tuinbouwbedrijven en
VZW’s kunnen een beroep doen op een
PWA-werknemer. Gezinnen kunnen via het
PWA huishoudelijke en tuinhulp, hulp bij het
verzorgen en oppassen van dieren, kinderen
en/of zieken, herstelling –en onderhoudswerkjes en administratie. Sedert geruime
tijd is het PWA van Glabbeek(vzw) een contactpunt van de Lokale Werkwinkel Tienen.
Het is elke dag telefonisch bereikbaar en
er is een wekelijkse zitdag op woensdag in
het Glabbeekse OCMW. Dat inwoners zich
hierdoor voor een aantal zaken niet meer
naar Tienen hoeven te verplaatsen vergemakkelijkt de dienstverlening.
In veel gemeenten wordt het PWA actief
gepromoot en werkt dit effectief. Maar
in Glabbeek daalt het aantal werkzoekenden die ingeschreven zijn bij het PWA
spijtig genoeg jaar na jaar: 22 (2006), 9
(2009) en 10 (2011). En eind 2011 waren
er nog slechts 3 mensen van binnen de
gemeente actief aan het werk binnen het
PWA. Nochtans van 2008 tot 2012 steeg de
werkloosheid in Glabbeek met 23,4%! Een
ander belangrijk gegeven is dat het aantal
PWA’ers van buiten de gemeente die bij
Glabbeekse land –en tuinbouwers komen
werken wel jaar na jaar stijgt: 43(2006)
naar 255(2009) en 338(2011). PWA’ers van
buiten de gemeente vinden wel jaar na jaar
meer en meer hun weg naar Glabbeekse
land –en tuinbouwbedrijven, maar langdu-

rige Glabbeekse werklozen kiezen jaar na
jaar minder en minder om bij te klussen
via het Glabbeekse PWA. Concreet moeten we durven zeggen dat het Glabbeekse
PWA vandaag mogelijkheden laat liggen; er
is hierdoor jaar na jaar minder vraag van
gezinnen, het aanbod van PWA’ers daalt
steeds meer en meer en beiden zijn ook onvoldoende op elkaar afgestemd stelt Dorpspartij-bestuurslid Yvette Sterkendries, voor
wie deze materie niet onbekend is.

betaalbare hulp zijn voor langdurige zieken,
gezinnen met kinderen, … De Dorpspartij
wil de ruime mogelijkheden van het PWA
aan alle gezinnen beter gaan voorstellen en
toelichten via het gemeentelijk infoblad.

Maar alleen bekend maken is onvoldoende,
de bevoegde schepen van sociale zaken
moet een actieve coördinerende rol gaan
spelen om in crisistijd betaalbare hulp
aan (behoeftige) inwoners aan te laten
bieden door langdurige werkzoekenden.
Dorpspartij wil hiervoor ook de
“Het PWA bekender maken De
samenwerking met OCMW en de lokale
bij de inwoners”
diensteneconomie stimuleren en wil in het
lokaal sociaal beleidsplan aan het domein
Toen op de gemeenteraad van 10 mei 2012 tewerkstelling grotere aandacht geven dan
door de Dorpspartij vragen gesteld werden tot dusver in de gemeente het geval was,
over het PWA kon men niet alleen niet besluit Yvette Sterkendries.
antwoorden, maar wist men zelfs niet wie
de bevoegde schepen was. De bevoegde
schepen voor het PWA is namelijk de schepen
van sociale zaken. En daar zit het pijnpunt:
de voorbije 5 jaar werd er in Glabbeek niets
ondernomen voor sociale tewerkstelling, dit
verklaart natuurlijk het niet functioneren
van het PWA Glabbeek. De Dorpspartij wil
daarom werk gaan maken van een actiever
sociaal tewerkstellingsbeleid en doet
concrete positieve voorstellen, vertelt Yvette
Sterkendries.
Om te beginnen een paar tandjes gaan bij
steken voor een stijgende activering van het
PWA en het gebruik van dienstencheques.
Net zoals de poetsdienst via dienstencheques
kan het PWA beter uitgebouwd worden. Dit
stelsel voorkomt dat de langdurige werkloze
terecht komt in een isolement; tevens
is PWA-hulp een welkome en vooral
betaalbare hulp voor vele Glabbeekse
senioren die zelf bepaalde klusjes niet
meer kunnen doen en kunnen ook een

Wie is Yvette Sterkendries?
Geboren 7/7/1952
Woonachtig in Bunsbeek
Licentiaat Economische Wetenschappen (KU Leuven)
Sinds 1980 werkzaam bij RVA en nadien bij VDAB
Bestuurslid Glabbeekse Dorpspartij
Secretaris van kerkraad Bunsbeek
Lid van kerkfederatie Glabbeek-Bunsbeek
Gewezen bestuurslid PWA Glabbeek VAN 1988 tot 1994

Bejaardenparkings aan kerkhof Bunsbeek
Op initiatief van de Glabbeekse Dorpspartij besliste de gemeenteraad enkele maanden
geleden unaniem om extra parking te voorzien aan het nieuw kerkhof van Bunsbeek.
De Dorpspartij diende dit voorstel als agendapunt in op vraag van bejaarden die graag
dichter bij het kerkhof wilde parkeren. Intussen werd de goedgekeurde beslissing
uitgevoerd. Het weggetje naast de pastorij werd tot aan het nieuw kerkhofgedeelte
verhard en bovenaan naast de tuin van de pastorij werden 2 parkeerplaatsen ingericht,
specifiek voor bejaarden. De Dorpspartij is dan ook verheugd dat de meerderheid
niet alleen haar voorstel goedkeurde, maar ook snel de werken uitvoerde. Met
een minimum aan kosten kunnen nu bejaarden die niet zo mobiel meer zijn dichtbij
het kerkhof parkeren wanneer ze het graf van hun dierbare overledene(n) bezoeken.
Een mooi voorbeeld van hoe echte dorpspolitiek in een kleine gemeente als de onze de
partijpolitiek moet en kan overstijgen. In het belang van de inwoners! Wat de netheid
van de kerkhoven zelf betreft: hierover blijven terechte klachten komen van inwoners,
de Dorpspartij blijft dan ook aandringen voor beter en meer onderhoud van onze
kerkhoven, en de omgeving van de kerkgebouwen.

Geslaagde eerste editie van “Glabbeek Sport” op Pinkstermaandag

De Dorpspartij wou met het opzetten van Glabbeek Sport
verder gaan dan enkele lijntjes neerpennen in een verkiezingsprogramma. Voor de Dorpspartij is sport en een sportaanbod voor zoveel mogelijk inwoners van jong tot oud belangrijk. Wij willen hiertoe nóg meer mogelijkheden creëren, meer
initiatieven aanwakkeren en ze ook blijvend ondersteunen,
zegt bestuurslid Hans Hendrickx.

mountainbiketochten doorheen de Glabbeekse veldwegen. De
namiddag was voor de jeugd: de jonge voetballertjes konden
hun techniek in het penaltyschieten aanscherpen, met in de
goal topkeeper Frank Boeckx (AA Gent). Er waren ook initiaties
judo en atletiek: niemand minder dan Olympisch kampioene
Ulla Werbrouck gaf judoles. En een initiatie estafetteloop werd
gegeven door Dorpspartij-bestuurslid Michel Willems.

De voormiddag van ons evenement bestond uit een leuke gezinsfietstocht door de gemeente, samen met wielerkampioenen Roger De Vlaeminck en Johan Musseeuw. Er waren ook

’s Avonds ging er tussen verscheidene ploegen een amusementsvolleybalwedstrijd door. Voor het eerste jaar ging de wisselbeker na een spannende finale naar VIVO Ter Linde.

Bekijk de ganse fotoreportage op www.dorpspartij.be
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Volwassenen 15 euro pp.
Kinderen 10 euro pp.

Peter Reekmans
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Glabbeek

Het Bestuur van de
Glabbeekse Dorpspartij
wenst alle inwoners
een prettige vakantie!

“

De dorpspartij zoekt nog:
gedreven/bekwame
m of v
met een

voor Glabbeek

Zitdagen in Glabbeek:

om onze ploeg te komen versterken!

elke maandag en vrijdag op afspraak

---------------------------------------------

via secretariaat telefonisch 016/827414 of 02/5524859
of e-mail peter.reekmans@vlaamsparlement.be

Contacteer ons via: www.dorpspartij.be

V.U.: Peter Reekmans, Dries 11b - 3380 Glabbeek | opmaak: http://www.bureauboone.be

