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Dorpspartij van burgemeester Reekmans behaalde monsterscore

Burgemeester Peter Reekmans werd als held onthaald door achterban

Op zondag 14 oktober kreeg elke inwoner tijdens de gemeenteraadsverkiezingen inspraak in wie onze gemeente vanaf 1 januari
2019 mag besturen voor 6 jaar. De keuze van de kiezers gaf een
zeer duidelijk resultaat. De Dorpspartij behaalde met maar liefst
55% of 2.190 stemmen een verpletterende verkiezingsoverwinning
en krijgt hierdoor in de nieuwe gemeenteraad een zeer ruime
volstrekte meerderheid van maar liefst 12 van de 17 zetels. Doordat
de Dorpspartij ons dorp de voorbije jaren op de kaart heeft gezet,
behaalden we een absolute monsterscore waardoor voor het eerst in
de geschiedenis Glabbeek de komende jaren bestuurd zal worden door
één partij. Onze inzet, dossierkennis en dienstbaarheid werd duidelijk
beloond door een ruime meerderheid van de kiezers. De uittredende
bestuursmeerderheid Dorpspartij-sp.a overtuigde met het gevoerde
beleid van de voorbije jaren zelfs bijna twee derde van de kiezers.

BEDANKT KIEZERS!

Spijtig genoeg haalde onze huidige coalitiepartner nipt geen zetel in de
gemeenteraad. Maar de Dorpspartij is een partij die zijn vrienden niet
in de steek laat in slechte tijden. Ook sp.a heeft de voorbije jaren hard
meegewerkt aan het gevoerde beleid. Omdat we hun opgebouwde
expertise niet overboord willen gooien, zullen we hen in de toekomst
blijven betrekken bij het beleid. Deze verderzetting van een goede
samenwerking heeft dus helemaal niets met postjes te maken. Onze
burgemeester die 7 op 7 dagen en 24 op 24 uur ten dienste staat van
alle inwoners is overduidelijk heel populair in ons dorp. Dat bewijst
zijn persoonlijke uitslag van maar liefst 1.500 voorkeurstemmen. Hij
behaalde met deze monsterscore een historisch resultaat waardoor hij
qua populariteit alle vorige burgemeesters heel ver achter zich laat. Dit
resultaat geeft hem vooral een zeer krachtig mandaat om de komende
jaren verder te blijven bouwen aan Glabbeek.
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Onze burgemeester is de tweede populairste
burgemeester in Oost-Brabant
Met zijn monsterscore is burgemeester Peter Reekmans vandaag
zelfs de tweede populairste in Oost-Brabant. Hij moet enkel nipt de
burgemeester van Linter laten voorgaan, maar hij laat wel de bekende
staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en de liberale partijvoorzitster
Gwendolyn Rutten ver achter zich qua voorkeurstemmen. Hij werd
op de avond van de verkiezingen door de Dorpspartijachterban in
een bomvolle GC De Roos terecht als een ware volksheld onthaald.
Je wordt niet toevallig zo populair. Reekmans is namelijk niet alleen
een heel harde werker, hij is bovendien een politicus met het hart
op de juiste plaats die doet wat hij zegt, maar hij is vooral een
politiek beest met een scherpe visie die veel dossierkennis en enorm
veel contacten heeft in Brussel. Het zal veel inwoners binnenkort
niet verbazen dat hij volgend jaar bij de nationale verkiezingen
opnieuw kandidaat zal zijn, wat ons dorp zeker geen windeieren
zal leggen. Ook eerste schepen Kris Vanwinkelen (766 stemmen)
en schepen Hilde Holsbeeks (620 stemmen) behaalden een record
aantal voorkeurstemmen, iets wat geen enkele schepen hen ooit
voordeed. En de top 10 van de populairste verkozenen met de meeste
voorkeurstemmen bestaat enkel uit verkozenen van de Dorpspartij.

De Dorpspartij werkt verder met een positief verhaal
Tijdens de verkiezingscampagne ging de Dorpspartij enkel uit van
haar eigen kracht en brachten wij een positief verhaal. Wij waren
trouwens de enige partij die met ons dorpsplan 2.0 een financieel
berekend verkiezingsprogramma aan de kiezer bezorgde. Dit
dorpsplan 2.0 wordt bovendien integraal overgenomen in het
beleidsplan 2019-2024 van de nieuwe Dorpspartijmeerderheid. Elke
inwoner weet dus welk nieuw beleid men mag verwachten van ons,
namelijk de verderzetting van ons huidig actief beleid. Wij beloofden
de kiezer ook dat onder ons beleid de komende zes jaar geen enkele
belasting voor de inwoners omhoog zal gaan. Integendeel, wij zullen
er binnenkort zelfs voor zorgen dat heel wat gezinsfacturen zoals

voor huisvuil zullen dalen. Wij blijven hoog inzetten op duurzame
investeringen, betaalbare activiteiten voor iedereen, veiligere straten,
de aanleg van een volledig nieuw fietsroutenetwerk in maar liefst 10
straten,… En zorgen er met dit beleid opnieuw voor dat Glabbeek
een financieel gezonde gemeente blijft met de laagste schuld per
inwoner in de ruime regio.
Tijdens de campagne reageerden we bewust op geen enkele aanval
vanuit de oppositie. Maar nu de campagne voorbij is en de kiezer heeft
gesproken, willen we wel enkele niet-correcte beweringen tijdens de
campagne rechtzetten. De oppositie trachtte de inwoners namelijk
heel wat wijs te maken met valse tegenstellingen. Zo beweerde de
oppositie bijvoorbeeld heel graag dat enkel zij voor verkeersveiligheid
zouden zijn, alsof de Dorpspartij voor meer verkeersonveiligheid zou
zijn. Ondanks dat de inwoners van Glabbeek nooit eerder zoveel
inspraak kregen als onder Dorpspartijbeleid, schilderden bepaalde
oppositiepartijen onze burgemeester compleet onterecht graag af als
een soort dictator die geen enkele inspraak zou dulden. En met heel
veel holle campagneslogans (zonder enig alternatief voor te stellen)
kon volgens de oppositie alles anders, beter en sneller. Alle middelen
waren goed om de kiezer op te vrijen in hun opbod van negativisme
en vijandigheid tegenover de burgemeester en zijn beleid. De voorbije
zes jaar moesten wij een ware terreur ondergaan van de groene
oppositiepartij ‘samen’ die maar liefst 43 klachten indiende tegen
het beleid. Klachten die bovendien één na één geseponeerd werden
door de gouverneur, maar wel een kostprijs hebben van maar liefst
50.000 euro aan werkuren van het gemeentepersoneel en de
gemeenteadvocaat. Eén nieuw verkozen groen oppositieraadslid
ging zelfs zo driest te werk dat hij zijn eigen dorpsgenoten
dagvaardde om een trage pestweg die al bijna 100 jaar verdwenen
was en dwars door een fruitbedrijf loopt, te willen heropenen. Toch
reikt de Dorpspartij wél opnieuw de hand naar elke constructieve
oppositie, maar afbraakoppositie zoals de voorbije jaren zullen wij
compleet negeren. Iedere inwoner, voor wie hij/zij ook gestemd
heeft, krijgt onder Dorpspartijbeleid opnieuw maximale inspraak als
het over positieve voorstellen gaat waarvan ons dorp beter wordt.

In een bomvolle GC De Roos kwam de Dorpspartijachterban de overwinning vieren

De nieuwe Dorpartijfractie in de OCMW- en gemeenteraad

De 12 verkozenen van de Dorpspartij zijn: Peter Reekmans (Glabbeek), Kris Vanwinkelen (Attenrode-Wever), Hilde Holsbeeks (Bunsbeek), Hans Hendrickx (Glabbeek), Tom Struys (Zuurbemde), Simon
Vandermeulen (Glabbeek), Jonas Vangroenendael (Attenrode-Wever), Katrien Ceuleers (Kapellen), Ronny Vergeylen (Bunsbeek), Yvette
Sterkendries (Bunsbeek), Michel Willems (Bunsbeek) en Bart Vanstockstraeten (Bunsbeek). De nieuwe Dorpspartijfractie bestaat uit
verkozenen van elke deelgemeente.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gevormd door
burgemeester Peter Reekmans, eerste schepen Kris Vanwinkelen
en de schepenen Hilde Holsbeeks, Hans Hendrickx en Tom Struys.
Simon Vandermeulen wordt de nieuwe voorzitter van de OCMW- en
gemeenteraad, Katrien Ceuleers wordt fractieleider in de gemeenteraad en Yvette Sterkendries wordt fractieleider in de OCMW-raad.
Onze nieuwe vertegenwoordigers in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek en het bijzonder comité voor
de sociale dienst stellen wij in een volgende editie voor.
De bevoegdheden van het nieuwe college van burgemeester en
schepenen ziet er vanaf volgend jaar als volgt uit:

Burgemeester Peter Reekmans: bevoegdheden: Politie, brandweer, veiligheid, algemeen beleid, financiën, juridische zaken,
burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, lokale economie, mobiliteit,
communicatie en erfgoed
Eerste schepen Kris Vanwinkelen: bevoegdheden: Openbare
werken, milieu, technische dienst, waterlopen, nutsvoorzieningen,
personeel, dorpskernvernieuwing, kerkfabrieken, sociale zaken,
landbouw en fruitteelt
Tweede schepen Hilde Holsbeeks: bevoegdheden: Jeugd, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, wonen, welzijn, senioren en
gezin
Derde schepen Hans Hendrickx: bevoegdheden: Groendienst, begraafplaatsen, dierenwelzijn, sport, feestelijkheden, toerisme, recreatie, jumelage en toezicht Autonoom Gemeentebedrijf AGB Glabbeek
Vierde schepen Tom Struys: bevoegdheden: Patrimonium, middenstand, GMTA, cultuur, bibliotheek, OCMW en voorzitter bijzonder
comité voor de sociale dienst

Wil je mee ons positief project voor ons dorp steunen?
019
LIDKAART 2

Word dan lid van de Dorpspartij in 2019!
Vul hieronder uw gegevens in en bezorg ze ons terug: Dorpspartij, Dries 11b te 3380 Glabbeek of via een
mailtje naar info@dorpspartij.be
U ontvangt dan uw lidkaart per post, waarna u de betaling van het jaarlijks lidgeld van 10 euro kan doen
via overschrijving.

Word lid van de
grootste politieke
familie van
Glabbeek!

Naam: ……………………………………………………………………………..…………………….
Voornaam: ……………..…………………………………………….……………….……………….…
Adres: ……………………………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………… Geboortedatum: ……………….……………….……
E-mail: ……………………………………………………………………………………..……………

Burgemeester Peter Reekmans,

de schepenen en gemeenteraadsleden van de Dorpspartij-fractie
nodigen iedereen uit op hun:

Kerstconcert
“voor het goede doel”

De Festival Brassband met gospelkoor laat u tijdens dit uniek concert genieten van de muzikale magie van Kerstmis

ZONDAG 23 DECEMBER 2018

O.L.V. Geboortekerk, Dorpsstraat - Kapellen (Glabbeek)
Deuren: 18u30 - Aanvang: 19u00
Inkom: 8 euro (VVK) – 10 euro (kassa)
kaarten reserveren kan via info@dorpspartij.be

In onze kerststalletjes kan u
voor, tijdens de pauze en na het concert
genieten van Glühwein, jenever, warme chocolademelk, prosecco ...

Presentatie:
Vicky Versavel

t.v.v.

Onze sponsors:

R.W. Sanitair

016/82.05.91
Votre fournisseur sanitaire et chauffage.
Uw leverancier in sanitair en verwarming.
Leuvenselaan 499A - 3300 Tienen
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Thuisverpleging
Herman Baeken
Bunsbeek
Burgerlijk ingenieur-architect

Lindestraat 4B, T: 0479/08.12.65
3380 Bunsbeek E: christophe.strouwen@gmail.com
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Architectuur: Nieuwbouw/Renovatie - S/M/L

Kinderopvang Attenrode-Wever

Café sporthal Ter Linde
bij Joren
Glabbeek

Garage Matevosian
GLABBEEK

Bunsbeek

GLABBEEK

Butschovestraat 24 - 3384 Glabbeek
Tel. +32 16 77 71 28
Fax +32 16 77 17 20
www.schrijnwerkerij-grootjans.be
info@schrijnwerkerij-grootjans.be

