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We gaan de laatste week voor de verkiezingen in, en meer dan
ooit is het duidelijk dat deze periode er zonder de Dorpspartij
in Glabbeek helemaal anders had uitgezien. Niet alleen durfde
de Dorpspartij vooral nieuwe mensen vooraan de lijst zetten, ze
bracht ook terug schwung in de Glabbeekse politiek die al jaren in
slaap gevallen was. De Dorpspartij was als eerste partij klaar met
een uitgebreid programma en een volledige lijst, terwijl alle andere
partijen tot op het laatste moment nog hard moesten zoeken naar
kandidaten om hun lijst te vullen. Het sterke team dat Matthias
Mertens als lijsttrekker en volksvertegenwoordiger Peter
Reekmans als lijstduwer vormen, is dan ook uniek. Matthias
is vooral een volksmens die elke dag écht in ons dorp vertoeft
tussen de mensen en luistert naar wat er leeft, terwijl Peter elke
dag de belangen van ons dorp in de Wetstraat verdedigt. Zij zijn
er in geslaagd om van de neutrale Dorpspartij een sterke ploeg
te maken met kandidaten die niet alleen zondag op de lijst staan,
maar die er met een hart voor Glabbeek écht voor willen gaan.
“De Dorpspartij is de enige partij die met een zeer uitgebreid en
financieel berekend programma kiest voor een andere aanpak,
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door goed te luisteren naar wat er leeft bij de inwoners. En onze
kandidaten willen u graag met dossierkennis vertegenwoordigen
in de gemeenteraad” aldus een trotste lijsttrekker Matthias
Mertens.
In ons dorp leeft de vraag van de inwoners voor een ander
beleid meer dan ooit, zijn er enorm positieve reacties op het
financieel berekend en uitgebreid Dorpspartij-programma en
valt het op dat de Dorpspartij-kandidaten op een professionelere
manier aan dorpspolitiek willen doen. “Maar zondag staat u voor
de echte keuze: ofwel geeft u ons een kans om te bewijzen dat
het écht anders kan, ofwel blijft u traditiegetrouw stemmen en
blijft alles opnieuw bij het oude... Want opgelet, veel van onze
vernieuwende voorstellen zullen er alleen komen met ons in
het beleid! Alleen een krachtig signaal van u als kiezer kan de
Dorpspartij een sterk mandaat geven om meer uit ons prachtige
dorp te halen. Wij zijn er alvast klaar voor… wij vragen daarom
overtuigd uw stem voor meerdere Dorpspartij-kandidaten naar
uw keuze” besluiten Matthias Mertens en Peter Reekmans.

Onze gemeentefinanciën : de enige juiste cijfers
De begroting van de gemeente Glabbeek omvat in 2012
een totaal werkbedrag van 5.653.772,28 euro en werd
goedgekeurd met een verlies van maar liefst 958.936,30
euro. Daarbovenop komt de totale leninglast, die vandaag
6.041.042,88 euro is. De schuld per inwoner is op twee jaar
tijd verdubbeld, en bedraagt vandaag ruim 1181,04 euro per
inwoner. Alle reserves van de gemeente zijn opgebruikt, en
we zitten tot 2016 aan onze maximale leninglast. Vandaar dat
een langetermijnplanning meer dan nodig is! Meer zelfs, in de
jaren 2013 en 2014 moeten er forse inspanningen gebeuren
om de begroting van 2012, die zwaar in het rood ging, recht
te trekken. De studie van VUB-professor Herman Matthijs,
waarmee de meerderheid graag uitpakt, was inderdaad
positief voor Glabbeek... maar gaat enkel over de periode
2006-2010. Deze positieve financiële toestand tot 2010 is te
wijten aan het feit dat er geen grote investeringen gebeurden in
die periode. Maar vooral ook door het extra geld dat we in 2008
kregen door het “lokaal pact” dat de Vlaamse regering afsloot
met alle Vlaamse gemeenten. Glabbeek kreeg hierdoor van de
Vlaamse overheid maar liefst 521.000 euro voor schuldafbouw.
Dit jaar ging de begroting echter zwaar in het rood door
enkele ondoordachte beslissingen in 2011 en 2012, dus nà
de studie gebaseerd op de financiën tot 2010. De stijging
van de personeelskosten met 300.000 euro (25%) voor twee
extra diensthoofden, het prestigeproject van de speeltuin
en parkeerplaatsen aan het OCMW-gebouw van maar liefst
343.000 euro en de peperdure niet écht veiligere herinrichting
van kruispunten in het centrum van Glabbeek voor 435.000
euro zijn verantwoordelijk voor deze ontsporing. Deze voor

de Dorpspartij totaal ondoordachte investeringen zijn de enige
reden waarom onze gemeente zo zwaar in het rood ging. De
goednieuwsshow van de huidige meerderheid, dat onze gemeente
afgelopen legislatuur een gezond en verstandig financieel beleid
gevoerd heeft, berust dus op achterhaalde en niet-actuele cijfers.
Toch deze cijfers blijven gebruiken, is niet ernstig en ronduit de
waarheid verzwijgen.

“ Goednieuwsshow
meerderheid berust op niet
actuele cijfers”
De cijfers die wij citeren, zijn de enige echte cijfers die letterlijk
in de begrotingen en rekeningen van de gemeente staan. Het
betreft dus allesbehalve een éénzijdige voorstelling van de
feiten door een oppositiepartij. Goed beleid begint namelijk
bij eerlijke politiek en niet met het verzwijgen en verdraaien van
de werkelijkheid. Gelukkig wordt eerstdaags het nieuwe Vlaams
Plattelandsfonds goedgekeurd in het Vlaams Parlement waar ons
Glabbeeks parlementslid Peter Reekmans mee zijn schouders
onder zette. Maar liefst 1.500.000 euro extra middelen zullen
we hierdoor vanaf 2014 van Vlaanderen krijgen, als we degelijk
onderbouwde dossiers indienen. Middelen die onze gemeente
meer dan ooit nodig heeft!

Het rapport van gemeenteraadslid Kris Vanwinkelen

De dossierkennis, inzet, realisaties en het dienstbestoon van
volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (ons bekendste
Dorpspartij-gemeenteraadslid) kent u als inwoner ruimschoots.
Maar ook ons andere Dorpspartij-gemeenteraadslid Kris
Vanwinkelen kan een meer dan fraai rapport als OCMWen gemeenteraadslid voorleggen. Kris heeft zich de voorbije
jaren enorm ingezet voor ons dorp, en is er vooral trots op dat
hij:
- de afbraak van de pastorij in Attenrode kon voorkomen
- als voorzitter van het GMTA (Gemeentelijk Muziek en
Theateratelier) de schulden op een jaar tijd kon afbouwen en
deze gemeentelijke vzw weer gezond maakte.
- het initiatief nam de KSJ-speelhal veiliger te maken

- succesvolle inspraakvergaderingen organiseerde over de
herinrichting van het centrum in Attenrode en de geplande
verkeersaanpassingen
- de KSJ ondersteunt met gratis transport zodat het jaarlijks kamp
betaalbaar blijft voor elk kind
- als OCMW-raadslid de problemen van meerdere inwoners heeft
kunnen oplossen.
Kris is niet alleen een doener maar ook een durver. Want hij
ging niet langer akkoord met het gevoerde beleid en durfde de
meerderheid effectief te verlaten en te kiezen voor een andere
aanpak: de Dorpspartij. Mensen als Kris Vanwinkelen zijn nodig
in de Glabbeekse dorpspolitiek, hij wil er met uw steun voor een
nieuw mandaat de komende 6 jaar opnieuw voor gaan.

Al 100.000 euro energiebesparing in Glabbeek dankzij Dorpspartij
Het initiatief van Vlaams Parlementslid Peter Reekmans om in
zijn secretariaat de inwoners te helpen bij het uitvoeren van
de V-test om zo de goedkoopste energieleverancier te vinden,
is intussen een groot succes geworden. Maar liefst 300
Glabbeekse gezinnen kwamen de voorbije maanden al langs
om hun energiefactuur te laten vergelijken om de goedkoopste
leverancier te zoeken. De energiebesparing van deze 300
gezinnen samen loopt intussen op tot ruim 100.000 euro.

En wekelijks blijven er nog gemiddeld 30 inwoners langskomen
met hun energiefactuur. Alle inwoners die echter nog niet
langskwamen voor de V-test en toch nog willen besparen op hun
energiekosten, blijven steeds welkom voor individueel advies.
Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans, zijn medewerkers en
de Dorpspartij-bestuursleden helpen u er graag mee tijdens de
openingsuren van het parlementair secretariaat naast de SPARsupermarkt.

Intercommunales: Parlementslid Reekmans boekt weer resultaat

Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans was de eerste
politicus die drie jaar geleden het parlementair debat
opstartte over de wildgroei van politieke postjes en torenhoge
gemeentelijke winsten via de intercommunales. Intussen
is het duidelijk dat de voorbije jaren - parallel met de
prijsstijgingen van de energiefactuur (distributiekosten), de
waterfactuur en de afvalfactuur - ook de dividenden van
deze intercommunales aan de gemeentebesturen stegen.
Pure verdoken gemeentebelastingen op kap van de gezinnen
die in tijden van crisis vaak amper hun peperdure facturen
voor elektriciteit, gas, water en afval nog kunnen betalen. En
intussen bleef het aantal betaalde mandaten voor politici in
deze intercommunales steeds stijgen. Maar liefst 1325 politici
worden betaald in de energienutsbedrijven, 1349 politici
zetelen in de waterbedrijven en 1012 politici worden betaald om
afvalintercommunales te besturen... In geen één enkel ander
land bestaat zo’n systeem.
Meer en meer kreeg Reekmans steun voor zijn strijd tegen

deze intercommunales. En nu is het eindelijk zover, zijn
voorstel om binnen Eandis, Infrax en watermaatschappij
VMW de mandaten met 2/3 te doen dalen, werd gevolgd
door de Vlaamse Regering. Maar er zijn in totaal maar liefst
5000 mandaten! De nu gekozen weg dient dus verder gezet te
worden. We kiezen op 14 oktober 7.464 gemeenteraadsleden
in Vlaanderen, maar over de 5000 betaalde politieke mandaten
in de intercommunales heeft de kiezer niets te zeggen. En laat
het nu net die intercommunales zijn die ervoor zorgen dat de
facturen voor de consument hoog blijven en zelfs stijgen. Vele
mensen weten dit niet, maar in tijden van crisis denkt de politiek
liever aan het op peil houden van de eigen gemeentekassen dan
aan het laten dalen van de facturen van de mensen. Intussen zijn
er meerdere partijen die volksvertegenwoordiger Reekmans zijn
mening bijtreden. De voorbije dagen was hij door zijn expertise
op dit domein meermaals te gast in debatten bij Ter Zake en
VRT-verkiezingsprogramma’s. Op vlak van energie wordt nu
stilaan meer en meer duidelijk dat Reekmans als parlementslid
met wetgevend werk al écht zaken in beweging kreeg, volledig in
het belang van de gezinnen.

Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans samen met Europees President Herman Van Rompuy en Gents Burgemeester Daniël Termont te gast bij Ter Zake
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Secretariaat

Peter Reekmans
Vlaams Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Glabbeek
Grotestraat 17 – Glabbeek
(naast de SPAR-supermarkt)
Openingsuren:
Maandag: 18u-20u // Dinsdag: 09u-12u en 14u-17u
Woensdag: gesloten // Donderdag: 09u-12u
Vrijdag: 09u-12u en 17u-19u // Zaterdag: 10u-12u
Of op afspraak:
Telefonisch 016/827414 of via e-mail
peter.reekmans@vlaamsparlement.be
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Matthias Mertens
Yvette Sterkendries
Hans Hendrickx
Kris Vanwinkelen
Ann Vaes
Simon Vandermeulen
Cindy Huybrechts
Katrien Vanherck
Jacqueline Depré
Jonas Vangroenendael
Greta Noé
Steven Vanhellemont
Aurore Debisschop
Jonas Fets
Vera Laermans-Jonckers
Michel Willems
Peter Reekmans

U kan voor meerdere kandidaten stemmen!
Verkiezingsdrukwerk: V.U.: Peter Reekmans, Dries 11b - 3380 Glabbeek | opmaak: http://www.bureauboone.be

