
Nieuw schoolgebouw wordt begin volgend schooljaar in gebruik genomen

Momenteel zitten de bouwwerken in de laatste rechte lijn voor 
de opening van het nieuw schoolgebouw begin volgend school-
jaar op 1 september. Dankzij de grondige en deskundige werf-
opvolging van schepen van openbare werken Matthias Mertens 
(Dorpspartij) zit dit dossier niet alleen qua timing, maar ook qua 
kostprijs perfect op schema. Het project van de nieuwe gemeen-
teschool omvat nieuwe kleuterklassen, een turnzaal, secretariaat, 
een overdekte binnenspeelplaats voor de kleuters, nieuwe speel-
plaatsen voor de kleuter- en lagere school, een multifunctionele 
sportkooi met kunstgras, een personeelsparking achteraan de 
schoolsite en een veiligere buitenomgeving aan de schoolpoort.

Dit bouwproject was jaren onhaalbaar

De realisatie van deze 2de fase, maar liefst 13 jaar na de bouw 
van de lagere school in 2003, was absoluut niet vanzelfsprekend. 
De Dorpspartij was trouwens de enige partij die voor de  ver-
kiezingen een duidelijk visie had voor de bouw van de nieuwe 
kleuterschool en de volledige herinrichting van de schoolsite. 
Alle andere partijen repten zelfs met geen woord over de bouw 
van deze nieuwe school. Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen 
(Dorpspartij): “Dit bouwproject was jaren onhaalbaar door een 
verkeerd gebruik van subsidies bij de bouw van de lagere school 
in 2003, omdat het vorige gemeentebestuur het toegelaten aantal 
m2 van de geldende bouwnorm overschreden had. De gemeente 
kreeg in 2003 volgens deze bouwnorm subsidies voor 1428 m2, 
maar bouwde een lagere school van 1930 m2.  Dit hield niet alleen 
in dat er 502 m2 zonder 70% subsidies gebouwd werd die de ge-

meente toen zelf voor 100% diende te betalen, maar deze teveel 
gebruikte m2 werden bovendien ook nog eens afgetrokken van 
het totaaldossier. Men verkwanselde dus tweemaal het subsidie- 
bedrag!  

Met enkel het resterende aantal gesubsidieerde m2 van slechts 
570 m2 was de bouw van de kleuterschool totaal niet meer haal-
baar geworden. Het dossier werd de vorige twee legislaturen hier-
door voor jaren op de lange baan geschoven tot burgemeester 
Peter Reekmans als toenmalig Vlaams Parlementslid bij het begin 
van deze legislatuur in 2013 het dossier in handen nam, grondig 
bestudeerde en onmiddellijk nieuwe onderhandelingen opstartte 
met de subsidiërende Vlaamse overheid (Agion). De fouten uit het 
verleden werden rechtgetrokken door met een nieuw plan op een 
doordachte manier andere subsidiepakketten aan te trekken. Het 
project werd terug haalbaar door de slechts overgebleven subsi-
dieerbare oppervlakte van 570 m2 voor de kleuterschool te kop-
pelen aan 485 m2 nieuwe subsidies voor de turnzaal en 278 m2 
nieuwe subsidies voor een overdekte speelplaats. 
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    Subsidies nieuwe school 
enkel te danken aan onze 
huidige burgemeester 

Burgemeester Peter Reekmans en schepen Matthias Mertens voor de nieuwe school

“ “



Maar doordat we tijdens de vorige legislatuur van de prioriteiten-
lijst werden geschrapt was het normaal nog jaren wachten op 
nieuwe subsidies. Gelukkig kwam er een opportuniteit door het 
wegvallen van een vergelijkbaar schoolproject in de gemeente 
Oud-Turnhout. Doordat de huidige bestuursmeerderheid eind 
2013 niet aarzelde en onmiddellijk gebruik maakte van deze 
kans, kwam alles in een stroomversnelling en is de nieuwe kleu-
terschool zelfs klaar op 1 september.”

Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen: “Het subsidiebedrag voor 
de huidige bouw bedraagt 1.816.009,53 euro en deze werden 
niet de vorige legislaturen maar pas effectief door onze huidige 
burgemeester bekomen eind 2013. En ook de lagere school (fase 
1) diende nog door het huidig gemeentebestuur verder afgewerkt 
te worden. Want van 2003 tot 2013 was het lagere schoolgebouw 
zelfs gewoon niet brandveilig, tot schepen Matthias Mertens een 

oplossing zocht voor dat probleem en het gebouw eindelijke een 
positieve brandkeuring kreeg. Ook de vochtproblemen in de refter 
van de lagere school die er al van dag één waren, werden onlangs 
opgelost. De huidige oppositie kan inwoners veel trachten wijs te 
maken, maar het feit dat de huidige bestuursmeerderheid dit pro-
ject nu toch wel met subsidies kan realiseren op amper 3 jaar tijd 
bewijst op zich al voldoende. De Dorpspartij gaat uit van haar ei-
gen kracht en voelt zich absoluut niet geroepen tot politiek gekra-
keel met oppositiepartijen waar de inwoners niets aan hebben, 
maar de waarheid heeft wel zijn rechten. Op de website van de 
Dorpspartij kan je de officiële brief van de subsidiërende overheid 
met de volledige historiek van het subsidiedossier raadplegen en 
als inwoner zelf oordelen. Maar één ding is wel duidelijk: de re-
alisatie van de nieuwe gemeenteschool is één van de strafste 
dossiers die burgemeester Peter Reekmans samen met schepen 
Matthias Mertens al voor onze gemeente konden realiseren.”
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Vliegtuigwrak uit WO II gevonden in ondergrond Bunsbeek

Onlangs werd op initiatief van Dorpspartij-bestuurslid Ben Cley-
nen in deelgemeente Bunsbeek gestart met het zoeken naar 
de gecrashte Engelse bommenwerper uit WO II. Deze Engelse 
4-motorige zware bommenwerper type Lancaster van het 514de 
RAF squadron is door een defect neergestort op 5 maart 1945 
omstreeks 15u in de Pamelenstraat (net achter de Velp). Ben 
Cleynen: “Door de locatie van de crash volledig te scannen met 
dieptemeters tot op een diepte van 7 tot 8 meter, werd onmiddel-
lijk resultaat bereikt. Het onderzoeksteam kon het vliegtuig in de 
ondergrond volledig detecteren en afbakenen, waardoor de juiste 
locatie en diepte van het wrak bekend is. Er werden reeds al on-
derdelen van de vliegtuigstaart opgegraven. De komende weken 
zal er een nieuwe bodemscan gebeuren om te onderzoeken of er 
al dan niet nog bommen in het vliegtuig in de ondergrond zitten.” 
Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij): “De 7 slachtoffers 

kregen allemaal een graf op het militair kerkhof in Heverlee, maar 
enkel de lichamen van navigator Sidney Smith en officier Frank 
Clarke werden destijds gevonden en begraven. Wij gaan als ge-
meentebestuur nu eindelijk na 70 jaar met het grootste respect 
ook de lichamen bergen van de 5 andere slachtoffers. Het gaat 
over piloot Holman Kerr, sergeant William Marsden, sergeant Allan 
Olsen, sergeant Christopher Hogg en sergeant Herbert Thomas. 
Jaren deed niemand iets voor deze slachtoffers, maar dankzij Ben 
Cleynen en André Bruyninckx zullen we binnenkort samen met de 
ambassades van het Verenigd Koninkrijk en Australië deze oor-
logsslachtoffers met gepast respect naar hun laatste rustplaats 
op het militair kerkhof van Heverlee kunnen brengen. Voor de ber-
ging kunnen we rekenen op de vrijwilligers van het Planehunters 
Recovery Team Belgium, waardoor enkel het bodemonderzoek  
van 1.000 euro ten laste van de gemeente is.”

Burgemeester Peter Reekmans, André Bruyninckx en Ben Cleynen volgden de eerste opgravingen



Propere kerkhoven zijn voor de Dorpspartij een topprioriteit

Bij het begin van de lente zijn we opnieuw gestart met het grondig 
onderhoud van onze 6 kerkhoven. Deze worden al twee jaar, sinds 
het Europees verbod op het gebruik van pesticiden, door een so-
ciaal economiebedrijf onkruidvrij gehouden. Voor deze samen- 
werking met een sociaal economiebedrijf krijgen we als gemeente 
vandaag maar liefst 50% subsidies voor de inzet van deze groen-
jobs. In totaal geven we jaarlijks 10.000 euro uit om onze 6 kerk-
hoven er steeds piekfijn te laten bijliggen. Gemeenteraadslid Yvet-
te Sterkendries (Dorpspartij): “Onze samenwerking met dit sociaal 
economiebedrijf zorgt ervoor dat mensen die tewerkstellings- 
kansen verdienen alle gemeentelijke begraafplaatsen permanent 
onkruidvrij maken en alles er piekfijn uitziet. Voor ons Dorpspartij-
beleid lagen de kerkhoven in onze gemeente er in het verleden 
vaak allesbehalve proper bij (en toen was er zelfs nog geen ver-
bod op het gebruik van pesticiden...). Voor de Dorpspartij zijn en 
blijven propere kerkhoven een absolute topprioriteit, alleen al uit 
respect voor onze dierbaren die er hun laatste rustplaats hebben.”

Na de aanleg van een nieuw speelplein, de plaatsing van een 
nieuw geïsoleerd dak, het invoegen van het gebouw, de plaatsing 
van een nieuwe keuken en toegangscontrole voor het gebouw van 
de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang (BKO) ‘t Kloempke 
kregen de lokalen een grondige vernieuwing. 

Schepen van BKO Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) liet onlangs de 
lokalen met verfwerken grondig verfraaien. “Hierna wordt ook het 
sanitair binnenkort nog volledig vernieuwd”, zegt schepen Hilde 
Holsbeeks. “Deze legislatuur zetten we trouwens niet alleen het 
bestaande gebouw perfect in orde maar bouwen we ook nog een 
nieuw bijgebouw om de capaciteit van de BKO te kunnen uitbrei-
den.”

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be of www.facebook.com/GlabbeekseDorpspartij

De huidige bestuursmeerderheid blijft permanent investeren in 
nieuw materiaal voor de dienst openbare werken en groendienst. 
Schepen Matthias Mertens (Dorpspartij): “Onlangs namen we een 
nieuwe kleine containervrachtwagen in gebruik. Wij kozen voor 
deze aankoop bewust voor een jonge tweedehandsvrachtwagen 
met een kostprijs van 50.000 euro. En we investeerden ook in de 
aankoop van een klepelmaaier met een kostprijs van 5.000 euro. 
Ook deze nieuwe machine werd door de groendienst intussen in 
gebruik genomen en dient vooral voor het onderhoud van de trage 
wegen. Doordat we van de hogere overheden geen pesticiden 
en sproeistoffen meer mogen gebruiken voor de bestrijding van 
onkruid, zijn we als gemeente gedwongen om te investeren in 
nieuwe machines. Want het onkruid en het onderhoud van onze 
trage wegen bleef een pijnpunt dat we nu opgelost krijgen.”

Schepen Hilde Holsbeeks in de vernieuwde BKO-lokalen

Schepen Matthias Mertens bij de nieuwe containervrachtwagen

Gemeente investeert in buitenschoolse kinderopvang

Nieuw materiaal voor dienst openbare werken en groendienst

Gemeenteraadslid Yvette Sterkendries op het kerkhof van Bunsbeek
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Alle zitdagen van onze mandatarissen zijn raadpleegbaar op www.dorpspartij.be

Gezonde gemeentefinanciën

De huidige bestuursmeerderheid waakt onder leiding van burge- 
meester Peter Reekmans, tevens bevoegd voor financiën, per-
manent over de financiële gezondheid van onze gemeente en 
hield daarvoor in mei 2016 de jaarlijkse budgetcontrole. Ge-
meenteraadslid en Dorpspartij-fractieleider Yvette Sterkendries: 
“Na deze budgetcontrole zorgen we voor een nog betere po-
sitieve autofinancieringsmarge (AFM) van 184.795 euro (i.p.v. 
177.405,46 euro begin 2016). En na deze budgetcontrole garan-
deren we bovendien dat het resultaat op kasbasis (de spaarpot 
van de gemeente) in 2019 op het einde van de legislatuur met 
1.577.958 euro enorm positief blijft. Zeker als je weet dat we 
begin deze legislatuur in 2013 gestart zijn met een spaarpot van 
1.497.481,38 euro. Doordat we een actief investeringsbeleid met 
veel subsidies voeren, zullen we op het einde van de legislatuur 
zelfs meer geld in de gemeentekas overhouden dan de spaarpot 
waarmee we gestart zijn. En ondanks we deze legislatuur een 
forse inhaalbeweging moeten doen op het vlak van de renovatie 
van bijna alle gemeentelijke gebouwen, investeringen in nieuw 
materiaal voor de technische dienst en openbare werken gaan 
we enkel opnieuw lenen als een oude lening komt te vervallen. 
Hierdoor stijgen de schulden van de gemeente niet en bovendien 
zorgen we er voor dat bijna alle grote investeringen voor jaren op 
het einde van deze legislatuur gerealiseerd zullen zijn. 

En er is nog meer positief financieel nieuws, ook de gemeente- 
rekening 2015 sluit af met een overschot van maar liefst 580.764 
euro. In het herwerkte financieel meerjarenplan tijdens de budget- 
controle is bovendien wel al de impact aan minder ontvangsten 
door de federale tax shift verwerkt. De impact van de tax shift 
wanneer deze op kruissnelheid komt, zorgt ervoor dat de ge-
meente maar liefst 194.618,88 euro aan minder inkomsten per 
jaar zalhebben! Alweer een mooi voorbeeld hoe de Wetstraat de 
Dorpsstraat laat betalen voor hun beleid.

De Dorpspartij wenst iedereen 
een prettige vakantie!
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