De Dorpskrant
Infokrantje Glabbeekse Dorpspartij

mei 2017

Dorpspartij kiest nieuwe partijvoorzitter, partijbestuur en lijsttrekker 2018

Onze partijvoorzitter en burgemeester hopen samen met de ganse Dorpspartij op een snel herstel van onze schepen Matthias Mertens

De Dorpspartij is een partij in volle groei. Het bewijs hiervan is
het nieuwe bestuur dat eind april door de leden werd verkozen
maar liefst 39 bestuursleden telt, waarbij 9 nieuwe gezichten
het partijbestuur vervoegen. Deze groei is meer dan opmerkelijk,
omdat het bewezen is dat de meeste traditionele partijen alle
moeite hebben om nog nieuwe mensen aan te trekken om
actief te worden in de lokale politiek. Het nieuwe bestuur van
de Dorpspartij bestaat opnieuw uit alle leeftijden van arbeiders,
bedienden, zelfstandigen tot universitairen en is hierdoor een
goede weerspiegeling van onze dorpssamenleving waar iedereen
meetelt.

Hilde Holsbeeks werd met
98,86% verkozen
tot nieuwe partijvoorzitter
Dorpspartij-voorzitter Hilde Holsbeeks: “Nooit eerder had een
politieke partij in ons dorp een zo uitgebreid partijbestuur als de
Dorpspartij vandaag heeft. Voor ons nieuw bestuur trokken we
enkele kandidaten aan die zelf, of waarvan familieleden, al eerder
actief waren bij een traditionele partij in ons dorp, maar niet
langer geloofden dat hun oude partij nog het verschil kan maken

voor Glabbeek. Dat het positief project van de Dorpspartij enorm
veel inwoners aanspreekt, bewijst bovendien ook het aantal
inwoners in het bestuur die nooit eerder aan politiek deden.
Vooral het feit dat we een lokale partij zijn waarbij enkel het
belang van het dorp centraal staat en het feit dat wij als partij
al meer dan 4 jaar met hart en ziel werken aan ons dorp, deed
heel wat inwoners hun eerste stappen in de lokale dorpspolitiek
zetten. En nadat de mandatarissen eerder al burgemeester Peter
Reekmans als lijsttrekker in 2018 hadden voorgedragen, werd
hij unaniem bekrachtigd door de leden. Dit bewijst overduidelijk
dat de leden voor 100% vertrouwen hebben in onze inhoudelijke
sterke burgemeester die er bovendien 24u/24u en 7d/7d letterlijk
is voor iedereen. Op zo een toegewijde burgemeester willen we
ook na 2018 op kunnen blijven rekenen! En wij hopen ook snel
terug te kunnen rekenen op onze schepen van openbare werken
Matthias Mertens die momenteel met ziekteverlof is. Matthias is
gelukkig al terug in ons land nadat hij eind maart op vakantie
getroffen werd door een hersenbloeding. De Dorpspartij is na de
interne verkiezingen met voldoende sterke kandidaten ruim op
tijd klaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, maar
voor het zover is blijven we nog 1.5 jaar hard verder bouwen aan
ons prachtige dorp. En tot slot wil ik zeker nog mijn voorganger
Wim Uytterhoeven bedanken voor zijn inzet de voorbije 4 jaar als
partijvoorzitter.”

De nieuwe gezichten van de Dorpspartijploeg in de kijker
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1. Katrien Ceuleers (44) is één van de nieuwe sterke vrouwen
die kandidaat is bij de volgende verkiezingen.. Zij is gehuwd met
Peter Veulemans, ze hebben samen 2 kinderen en wonen in
deelgemeente Kapellen. Katrien studeerde af als bachelor boekhouden en runt haar eigen immokantoor Century 21 – Immo K.
Haar schoonvader wijlen Jan Veulemans was gemeenteraadslid
en OCMW-voorzitter, en haar nonkel Jos Vicca was schepen en
burgemeester in onze gemeente. Katrien kiest bewust voor de
doortastende en frisse aanpak van de Dorpspartij die Glabbeek
de voorbije jaren deed herleven op vele vlakken. Vandaag engageert zij zich al als voorzitter van de gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening (GECORO), waar haar professionele expertise
een duidelijke meerwaarde geeft aan de huidige beleidsvisie voor
wonen en leven in ons aangenaam dorp. 2. Wim Merckx (49)
is geboren en getogen in deelgemeente Wever. De familienaam
Merckx en gemeentepolitiek zijn een traditie in onze gemeente.
Wim stapt vandaag met een sterk sociaal engagement in de voetsporen van zijn vader Tuur Merckx die jarenlang voor CD&V als
OCMW-voorzitter enorm gewaardeerd werd en hierdoor jarenlang
één van de populairste politici in onze gemeente was. Maar Wim
kiest vandaag bewust voor de nieuwe aanpak van de Dorpspartij.
3. Christi De Baere (41) is gehuwd met Kris Debrier en woonachtig in deelgemeente Kapellen. Zij zette haar eerste stappen
in de lokale politiek als kandidaat voor de kartellijst Samen-Open
VLD bij de verkiezingen in 2012. Maar de permanente afbraakoppositie deden haar bij dit negatief verhaal afhaken en als geëngageerde inwoner kiest zij vandaag voor het positief project van de
Dorpspartij. 4. Machteld Swillen (45) studeerde af als licentiaat
handelswetenschappen aan de Erasmushogeschool Brussel en is
senior process manager bij een bank. Zij was in 2011 één van de
oprichters van de N-VA afdeling Glabbeek, maar vertrok er al snel
omdat er geen focus ligt op een inhoudelijk project voor Glabbeek
en men zonder enige inzet wil teren op het nationaal succes van
N-VA. Ze vindt dat politiek ten dienste moet staan van de dorpsgemeenschap en deze positieve insteek vindt ze vandaag wel te-

rug in het beleid van de Dorpspartij waar ze inhoudelijk mee komt
aan werken. 5. Ann Dormaels (63) is afkomstig uit deelgemeente
Attenrode-Wever, is bediende en behaalde recent haar diploma
als lesgever Engels. Zij werkte jaren bij Sabena als stewardess
en speelde als syndicaal afgevaardigde een belangrijke rol bij het
verdedigen van de personeelsleden bij het faillissement van de
luchtvaartmaatschappij. Zij was politiek al lokaal actief in ons
dorp en maakte o.a. jaren deel uit van de gemeentelijke cultuurraad, het bestuur van CD&V Glabbeek en was ondervoorzitter van
de CD&V-vrouwen Vlaams-Brabant. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 verliet zij CD&V en vandaag kiest ook zij voor de
nieuwe aanpak van de Dorpspartij. Zij wordt de nieuwe partijvertegenwoordiger in de cultuurraad en de bibliotheek.
6. Tom Struys (45) is afkomstig uit deelgemeente Zuurbemde
en is ongetwijfeld één van de bekendste nieuwe kandidaten voor
2018 die nooit eerder politiek actief was. Hij is zelfstandige en
runt samen met zijn broer het familiaal schildersbedrijf Struys &
Co. Hij kiest voor de frisse wind van de Dorpspartij die Glabbeek
na jaren van stilstand meer dan ooit nodig had. 7. Dirk Tuteleers
(55) woont in deelgemeente Bunsbeek, hij volgde een technische
opleiding en is vandaag ploegbaas. Voor hem is eerlijke politiek
belangrijk en de Dorpspartij is bovendien de eerste politieke partij waar hij lid van werd omdat de belangen van alle inwoners
er centraal staan. 8. Ronny “Fekke” Bastijns (48) uit deelgemeente Attenrode stemde in 2012 bewust Dorpspartij, maar iets
hield hem steeds tegen om zelf actief in de gemeentepolitiek te
worden. Maar de inzet en vooral de realisaties van de Dorpspartijploeg in ons dorp overtuigden hem om de stap te zetten en mee
te werken aan dit positief project. 9. Steve Bogemans (46) woont
met zijn partner en 4 kinderen samen in deelgemeente Bunsbeek.
Hij studeerde een graduaat HVAC en is professioneel actief als
verkoop- en marketingmanager Benelux. Hij kiest als liberaal voor
de Dorpspartij die eindelijk zorgt voor echte vernieuwing in de
gemeente dankzij de inzet van een gedreven burgemeester en
hardwerkende leden.

Onze burgemeester zet meer dan ooit lokaal erfgoed van ons dorp op de kaart!
De tentoonstelling die eind april doorging lokte meer dan 3.000
bezoekers, die er meerdere verhalen uit ons dorp tijdens WO II
kwamen ontdekken. De gecrashte Britse bommenwerper Lancaster NN775 stond centraal. De inwoners waren vol lof over dit
initiatief van het gemeentebestuur dat hiermee meer dan ooit het
lokaal erfgoed op de agenda plaatst. Dorpspartij-bestuurslid Ben
Cleynen en burgemeester Peter Reekmans zetten bijna twee jaar
hun schouders onder dit project en realiseerden een immens groot
evenement in onze kleine gemeente. Onze burgemeester stak zelf
uren werk in het ontwerpen van alle tentoonstellingsborden en het
inkleden van de tentoonstelling, wat er voor zorgde dat dit project
haalbaar werd en slechts een beperkte financiële kostprijs had.

foto 1

De tentoonstelling was de kroon op het werk van de zoektocht
naar de gecrashte Lancaster NN775 die het huidig gemeentebestuur in 2015 opstartte. Na 72 jaar kregen op 28 april 2017 niet
alleen de laatste bemanningsleden die geborgen werden tijdens
de opgraving op 11 november 2016 een waardige laatste rustplaats op het militair kerkhof in Heverlee. Maar ook de 38 familieleden van de slachtoffers die afzakten naar Glabbeek kregen
eindelijk antwoorden op de vele onbeantwoorde vragen die ze al
jaren hadden. Zelfs de ambassadeurs van het Verenigd Koninkrijk
en Australië kwamen naar Glabbeek voor de inhuldiging van het
nieuw herdenkingsmonument aan het gemeentehuis en voor een
bezoek aan de tentoonstelling. Onze burgemeester zette hiermee
alweer eens ons dorp op de (wereld)kaart!
foto 2

foto 3

foto 4
Burgemeester Peter Reekmans legt een bloemenkrans neer tijdens de begrafenis (foto 1) – Dorpspartij-bestuurslid Ben Cleynen geeft uitleg tijdens de
tentoonstelling (foto 2) - Burgemeester Peter Reekmans met ambassadeurs Alison Rose (VK) en Dr. Mark Higgie (Australië) bij de officiële inhuldiging van het
herdenkingsmonument (foto 3) – Sfeerbeeld van de prachtige tentoonstelling (foto 4)

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

Schepen van openbare werken Matthias Mertens (Dorpspartij)
werd eind maart op vakantie getroffen door een hersenbloeding.
Matthias is momenteel nog steeds in behandeling in het ziekenhuis, en de Dorpspartij hoopt dat hij snel herstelt en zijn taak als
schepen spoedig opnieuw kan opnemen. Het gemeentedecreet
bepaalt echter dat bij een langdurige afwezigheid door ziekte hij
als gemeenteraadslid en schepen tijdelijk vervangen dient te worden door een plaatsvervanger. OCMW-raadslid Michel Willems
zal hem tijdens zijn ziekte vervangen als waarnemend gemeenteraadslid en gemeenteraadslid Hans Hendrickx vervangt hem
vanaf begin juni als waarnemend schepen. Hans Hendrickx krijgt
als schepen de bevoegdheden Autonoom Gemeentebedrijf, patrimonium, onderhoud, feestelijkheden, evenementen en jumelage.
Eerste schepen Kris Vanwinkelen neemt tijdelijk de bevoegdheid
openbare werken over. Na zijn herstelperiode zal Matthias zijn
schepenmandaat en bevoegdheden opnieuw opnemen.

Kort nieuws uit de gemeenteraad:
Gezonde gemeentefinanciën: Uit de recente budgetcontrole blijkt
duidelijk dat er na ons fors investeringsbeleid op het einde van de
legislatuur meer in de gemeentekas zal zitten dan bij de start van
de legislatuur, zonder dat de leninglast (schuld per inwoner) stijgt.
Dit lukt ons enkel omdat we deze legislatuur de ruim 9 miljoen euro
investeringen financieren met maar liefst 6,8 miljoen euro subsidies
van de hogere overheden. Ook de gemeenterekening van 2016 had
voor het vierde jaar op rij een fors overschot. De oppositie is blijkbaar boos dat we te hard werken en tracht de bevolking wijs te
maken dat er teveel uitgegeven wordt, maar gelukkig liegen officiële
cijfers nooit!
Positieve eindafrekening nieuwe gemeenteschool: Dankzij de
wijziging van het BTW-tarief voor scholen en een grondige opvolging bouwden we de school maar liefst 320.000 euro goedkoper
dan de raming in de begroting. Bedankt schepen Matthias Mertens
en werfleider Ivo Peeters voor deze straffe prestatie. En nadat de
oppositieklachten tegen de school de werken voor de buitenaanleg
maanden vertraagden kunnen we nu eindelijk het schooldomein
verder voltooien.
Geen asbestprobleem: Het gemeentebestuur heeft in 2013 een
asbestinventaris opgemaakt en we laten jaarlijks externe controles uitvoeren. Hieruit blijkt duidelijk dat de daken van de loodsen
geen enkele bedreiging vormen voor de gezondheid. Tegen 2030
zullen we bovendien met ons masterplan alle loodsen asbestvrij
maken, terwijl de hogere overheid pas streeft naar een asbestvrij
Vlaanderen tegen 2040. We zorgden er trouwens ook al voor dat de
oude kleuterschool die vol met asbest zat, plaats maakte voor een
nieuwbouw. En ook de loodsen waar de nieuwe evenementenhal in
komt en die van het containerpark worden binnenkort al asbestvrij
gemaakt.
Evenementenhal: De desinformatie van de oppositie dat de nieuwe
evenementenhal de leningslast enorm doet stijgen is ronduit onwaar. Deze evenementenhal met een kostprijs van 840.000 euro
wordt integraal gefinancierd met huurinkomsten van de andere
loodsen. Het AGB zorgde bovendien voor 42.000 euro per jaar aan
nieuwe inkomsten door voor het eerst alle loodsen te verhuren.

Hans Hendrickx (links) en Michel Willems (rechts)

Burgemeester:
Peter Reekmans
GSM 0473/562568
Schepenen:
Kris Vanwinkelen
GSM 0496/553059
Matthias Mertens
Hilde Holsbeeks
GSM 0476/345482

Glabbeek Zomert: Deze zomer krijgen onze allerjongste inwonertjes niet alleen een totaal vernieuwd aanbod van leuke zomeractiviteiten, maar een nieuw reglement maakt ook het inrichten van
speelstraten mogelijk. En in deelgemeente Attenrode kan nog voor
de zomer de nieuwe speeltuin in gebruik genomen worden.
Gemeenteraadsleden:
Yvette Sterkendries (fractieleider)
GSM 0497/540937
Hans Hendrickx
GSM 0479/298926
Simon Vandermeulen
GSM 0494/405667

OCMW-raadsleden:
Michel Willems (fractieleider)
GSM 0473/741663
Yvette Sterkendries
GSM 0497/540937
Partijvoorzitter Dorpspartij:
Hilde Holsbeeks
GSM 0476/345482

Onze mandatarissen steeds tot uw dienst!

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

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

Schepen Matthias Mertens wordt tijdelijk
vervangen wegens ziekte

