
Investeren in verkeersveiligheid is absolute topprioriteit voor Dorpspartij

Zaterdag 7 februari ging de tweede editie door van Feesten met 
de Burgemeester waar heel wat volk op af kwam. Samen met 
gemeenteraadslid Simon Vandermeulen (Dorpspartij) maakte 
Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) hier dit jaar “Veilig 
Feesten met de Burgemeester” van. Bij het verlaten van het bal 
stond er een BOB-promostand waar iedereen een alcoholtest 
en nog andere rijvaardigheidstesten kon doen om te ontdekken 
of hij/zij nog in staat was om veilig te rijden. Wie nuchter was 
kreeg een BOB-sleutelhanger en wie een positieve ademtest 
aflegde kreeg het aanbod om gebruik te maken van het veilig 
gratis vervoer dat de Dorpspartij-jongeren organiseerden i.s.m. 
JATienen.  Ook de voorzitter van de federale commissie voor 
verkeersveiligheid en tevens gedelegeerd bestuurder van het 
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) Karin Genoe 
kwam langs tijdens de actie. “Op de bijna 800 mensen die 
langskwamen deden er bijna 300 een alcoholtest en maakten 
er meer dan 150 gebruik van het gratis veilig vervoer. Voor de 
Dorpspartij is investeren in verkeersveiligheid een absolute 
topprioriteit. Wij praten hier niet alleen over maar nemen ook 
concrete initiatieven om de verkeersveiligheid te bevorderen. 
Daarom geven wij op onze eigen organisatie het goede voorbeeld 
door mensen veilig te laten feesten.” stelt gemeenteraadslid 
Simon Vandermeulen, de verkeersveiligheidsexpert van de 
Dorpspartij. Burgemeester Peter Reekmans: “Wij wilden de 
feestvierders niet alleen sensibiliseren maar boden hen ook 

effectief een alternatief aan. Omdat rijden onder invloed één 
van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen blijft. Uit 
recente onderzoekscijfers van het BIVV blijkt dat 12% van de 
geteste bestuurders die betrokken waren in een letselongeval 
onder invloed van alcohol waren. BOB-campagnes zijn belangrijk, 
maar ook alternatieven aan feestvierders aanbieden helpt in de 
strijd tegen alcohol in het verkeer. Daarom boden wij al onze 
feestvierders een veilig en gratis alternatief aan zodat iedereen 
op een veilige manier thuis kon geraken en ook niemand anders 
in het verkeer in gevaar kon brengen als men teveel gedronken 
had.” Maar de Dorpspartij gaat in haar beleid nog verder met het 
investeren in echte verkeersveiligheid. Op pagina 3, 4 en 5 geven 
we een duidelijk beeld van het nieuw mobiliteitsvisieplan om de 
verkeersveiligheid in Bunsbeek-centrum en de schoolomgeving 
fors te verbeteren.

Burgemeester Peter Reekmans, Gemeenteraadslid Simon Vandermeulen en Karin Genoe (BIVV) samen met het BOB-campagneteam
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Omer Swinnen Ere-bestuurslid Dorpspartij

Jonas Vangroenendael nieuw Dorpspartij-raadslid in OCMW-raad

Op de nieuwjaarsreceptie van de Dorpspartij kreeg uittredend 
OCMW-raadslid Omer Swinnen (65) uit handen van de 
Dorpspartij-mandatarissen de titel van Ere-bestuurslid van 
de Dorpspartij. Omer Swinnen is al jaren politiek actief in 
onze gemeente, was mede-oprichter van de Dorpspartij en 
was OCMW-raadslid voor de Dorpspartij de voorbije jaren. 

Begin dit jaar gaf hij zijn OCMW-mandaat door aan Jonas 
Vangroenendael, een bewuste keuze op het moment dat hij op 
pensioen ging om de verjonging van de Dorpspartij alle kansen 
te geven. Omer Swinnen blijft binnen de Dorpspartij de expert 
mutualiteiten en sociale zaken.

Op maandag 5 januari 2015 legde Jonas Vangroenendael 
(30) uit deelgemeente Attenrode op het gemeentehuis in 
handen van partijgenoot en burgemeester Peter Reekmans de 
eed af als nieuw OCMW-raadslid voor de Dorpspartij. Jonas 
Vangroenendael volgde partijgenoot Omer Swinnen op in de 
OCMW-raad. De Dorpspartij investeert bewust in de toekomst 
en lanceerde daarom opnieuw een jongere als nieuwe 
mandataris voor de partij. Jonas ‘Jones’ Vangroenendael uit 
Attenrode is in de gemeente vooral gekend als jeugdig voorzitter 
van de kerkfabriek van Attenrode, DJ en als actieve kracht 
binnen jeugdhuis De Bunker. Hij is al sinds de oprichting van de 
Dorpspartij actief in het partijbestuur en behaalde als jongere 
en politieke nieuwkomer de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
al direct een sterk verkiezingsresultaat. De fractie van de 
Dorpspartij in de OCMW-raad bestaat nu uit Michel Willems 
(fractieleider), Yvette Sterkendries en Jonas Vangroenendael.

Jonas Vangroenendael legt de eed af bij  Burgemeester Peter Reekmans

Bezoek ons ook online: www.dorpspartij.be

De ganse ploeg mandatarissen van de Dorpspartij



Investeringen van 1 miljoen euro voor verkeersveiligheid in Bunsbeek

Het gemeentebestuur heeft op initiatief van de Dorpspartij de 
totaalvisie goedgekeurd voor de herinrichting van een groot deel 
van de straten in Bunsbeek-centrum en de schoolomgeving 
die de verkeersveiligheid er fors zullen verhogen. Doordat het 
gemeentebestuur een oplossing vond voor de realisatie van de 
nieuwe woonwijk ‘Baekveld’ (een dossier dat al 6 jaar muurvast 
zat) was een nieuw mobiliteitsvisieplan voor het centrum van 
Bunsbeek en de schoolomgeving noodzakelijk. Meerdere 
straten in het centrum van Bunsbeek zullen er zone 30 worden. 
Met o.a. deze maatregel in een nieuw mobiliteitsvisieplan voor 
Bunsbeek wil het gemeentebestuur de verkeersveiligheid 
verhogen, zeker aan de schoolomgeving. In dat kader wordt 
ook de ingang van de Vrije Basisschool De Duizendpoot 
verplaatst naar de nieuwe straat aan de zijkant en parkeren 
langs de Schoolstraat wordt volledig verboden. Deze maatregel 
moet de doorstroming in de Schoolstraat verbeteren.

“Na jaren klachten lossen
we mobiliteitsproblemen
in Bunsbeek-centrum op”

Door de komst van de nieuwe woonwijk ‘Baekveld’ met een 
50-tal nieuwe woningen in deelgemeente Bunsbeek gebeuren 
er heel wat wegeniswerken. Hierdoor drong een aanpassing 
van de verkeerssituatie in de omliggende straten zich op. 
“Al jaren is er een probleem met de verkeersveiligheid in de 
schoolomgeving van de school in Bunsbeek. Ook dit probleem 
wordt nu grondig aangepakt en opgelost”, zegt burgemeester 
Peter Reekmans (Dorpspartij), tevens bevoegd voor Mobiliteit. 

De nieuwe weg, die de verkaveling tussen de Schoolstraat en 
de Baekveldstraat zal verbinden, de Vlaastraat, de volledige 
Baekveldstraat, de Heideblokstraat en het voorste deel van de 
Schoolstraat ter hoogte van de school worden volledig zone 30. 
“Naast de school komt er een bredere nieuwe straat met twee 
rijvakken met enkel éénrichtingverkeer, één voor doorgaand 
verkeer naar de woonwijk en één voor de ouders, die hun 
kinderen komen afzetten en ophalen aan de school. Hierdoor 
creëren we een veilige kiss-and-ride zone aan de school. Ook 
komen er zeven extra parkeerplaatsen aan de zijkant van de 
school en achter de school zal er een nieuwe ruime parking 
aangelegd worden voor het personeel en bezoekers van de 
school.” Ter bescherming van de zwakke jonge weggebruikers 
wordt voetweg nummer 98,  tussen de steenweg N29 en het 
Baekveld, doorgetrokken met een breed voet- en fietspad tot 
aan de school. “Kinderen, die te voet of met de fiets naar de 
school komen langs de Baekveldstraat, kunnen dat op een 
veiligere manier doen, want ook hier komt er een volledig 
nieuwe trage voetweg tussen het centraal dorpsplein en de 
nieuwe woonwijk die richting school gaat. Ofwel gebruiken 
ze de nieuwe doorsteek via de nieuwe trage voetweg, die 
enkel voor voetgangers en fietsers is, die de Buitenschoolse 
kinderopvang het Kloempke en het speelplein verbinden met 
de nieuwe woonwijk, ofwel gebruiken ze de nieuwe straat met 
het kruispunt met de Heideblokstraat, waar enkel voetgangers 
en fietsers tegen de richting in mogen.”  Ook alle zwaar vervoer 
in de Baekveldstraat die volledig vernieuwd wordt zal volledig 
verboden worden. Het project kost ongeveer een miljoen euro. 
De projectontwikkelaar draagt 600.000 euro bij, Riobra en de 
gemeente Glabbeek betalen elk ruim 200.000 euro. Het is onze 
Burgemeester die de bezieler van dit nieuw mobiliteitsvisieplan 
is. Burgemeester Peter Reekmans: “Niet met een peperduur 
studiebureau maar met gezond verstand en adviezen van het 
BIVV hebben we als gemeentebestuur dit plan zelf ontwikkeld 
en krijgen de inwoners na jaren eindelijk gehoor op hun terechte 
klachten en gebrek aan verkeersveiligheid.” Op pagina 4 + 5 
krijg je een duidelijk zicht op het nieuw mobiliteitsvisieplan en 
de geplande mobiliteitsingrepen.

De verkeerschaos aan de school in Bunsbeek met o.a. parkeren waar het verboden is tot zelfs op het zebrapad zal opgelost worden

“Na jaren klachten lossen
 we mobiliteitsproblemen 
in Bunsbeek-centrum op”







Investeren in materiaal voor beter onderhoud gemeente

Grietje Mellaerts nieuw Dorpspartijgezicht

De gemeente blijft fors investeren in degelijke machines voor 
een grondig onderhoud van onze gemeente. Begin dit jaar nog 
werd de nieuwe veegmachine in gebruik genomen. Schepen 
van Openbare Werken Matthias Mertens (Dorpspartij): “Dit 
was een dure, maar absoluut noodzakelijke aankoop. Want 
we konden door het continue defect raken van de oude 
versleten veegmachine deze aankoop niet meer uitstellen 
als we onze straten proper wilden houden. De kostprijs van 
deze nieuwe veegmachine bedraagt ruim 160.000 euro.” Als 
bestuursmeerderheid zetten we hoog in op degelijke, nette 
en onkruidvrije straten, voet- en fietspaden waardoor we elk 
jaar met een duidelijke langetermijnvisie blijven investeren in 

de vernieuwing van ons machinepark. Want zonder het juist 
materiaal kan je onmogelijk Glabbeek proper en rein houden. 
Schepen Matthias Mertens: “Ook in het budget 2015 werden er 
opnieuw middelen voor de aankoop van nieuw materiaal voor 
de dienst openbare werken voorzien. Zo wordt er 30.000 euro 
uitgetrokken voor de aankoop van een nieuwe machine om de 
voegvullingen van de wegen te vernieuwen en te onderhouden. 
Deze werken uitgeven aan aannemers was steeds een heel 
dure zaak. Door nu zelf een machine aan te kopen, kunnen de 
herstellingswerken in eigen beheer veel goedkoper uitgevoerd 
worden.” De gemeenteraad van maart zal de aankoopprocedure 
voor deze nieuwe machine opstarten.

Grietje Mellaerts (48 j) uit deelgemeente Bunsbeek stapte recent in de gemeentepolitiek 
en koos hiervoor bewust voor de Dorpspartij. Vooral het vernieuwende positief beleid, 
aandacht voor alle deelgemeenten en de doortastende aanpak van de Dorpspartij hebben 
haar voor onze partij doen kiezen. Grietje is onthaalmoeder, gehuwd met Luc Mathues en 
mama van Karlien en Ina. Binnen het bestuur van de Dorpspartij zal ze zich engageren 
op het vlak van jeugd, sport, sociale zaken, verbetering van de (verkeers)veiligheid voor 
kinderen en de bestrijding van kansarmoede. De politieke interesse was er al lang maar 
nu zet Grietje effectief haar eerste stappen in de dorpspolitiek omdat ze zich actief wil 
inzetten voor onze gemeente en haar inwoners. Zij is geen onbekende in de gemeente en 
wil als nieuw bestuurslid van de Dorpspartij toegankelijk en politiek dienstbaar zijn  voor 
alle inwoners. Grietje is één van de nieuwe sterke Dorpspartijvrouwen die bij de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen zal gelanceerd worden, maar zij koos ervoor ruim voor 
deze verkiezingen actief te worden zodat de inwoners tenminste op voorhand al kunnen 
ontdekken waar zij voor staat en voor gaat. De Dorpspartij blijft door haar sterk positief 
politiek verhaal verder groeien en de komende periode zullen er nog enkele nieuwe sterke 
mensen door de Dorpspartij gelanceerd worden.

 

Burgemeester Peter Reekmans en Schepen Matthias Mertens bij de nieuwe veegmachine



De tweede editie van “Feesten met de Burgemeester” was 
alweer met een bomvolle zaal Glazuur een gigantisch succes!

Burgemeester:                          Gemeenteraadsleden:                     OCMW-raadsleden:
Peter Reekmans                  Yvette Sterkendries (fractieleider)     Michel Willems (fractieleider)
GSM 0473/562568     GSM 0497/540937       GSM 0473/741663

Schepenen: 
Kris Vanwinkelen                 Hans Hendrickx                                                   Jonas Vangroenendael
GSM 0496/553059                           GSM 0479/298926       GSM 0479/973261

Matthias Mertens               Simon Vandermeulen                        Yvette Sterkendries
GSM 0495/210034                           GSM 0494/405667       GSM 0497/540937

Hilde Holsbeeks                              
GSM 0476/345482 Onze mandatarissen steeds tot uw dienst!

Alle zitdagen van onze mandatarissen zijn raadpleegbaar op www.dorpspartij.be
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