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Het was Vlaams Parlementslid Peter Reekmans, lid van de 
parlementscommissie Energie, die enkele maanden geleden 
in Glabbeek het initiatief nam om inwoners te informeren 
hoe ze kunnen besparen op hun energiefactuur. In de maand 
mei werd er door de Dorpspartij een folder rondgestuurd met 
informatie over de energiefactuur en hoe daarop besparen. En 
in ons secretariaat naast de SPAR-supermarkt staan we 
elke dag ter beschikking om alle inwoners te helpen bij 
het uitvoeren van de V-test van de VREG. Intussen kwamen 
meer dan 200 Glabbeekse gezinnen langs om deze vergelijking 
te laten uitvoeren. Voor elk van hen had de test als resultaat 
dat de factuur tussen de 100 en 600 euro kon dalen. In ons 
dorp wonen veel oudere mensen, die deze internettoepassingen 
onvoldoende kennen of zelfs geen computer in huis hebben. “Het 
is mijn taak als volksvertegenwoordiger om de mensen hiermee 
te helpen, vooral omdat ze hierdoor fors energiekosten kunnen 
besparen” aldus Peter Reekmans.

Zowel “de V-test” als “de energiewinstcalculator” (om de 
terugverdientijd van energiebesparende isolatiemaatregelen te 
berekenen) kwamen tot stand door parlementair initiatief van 
ons Glabbeeks parlementslid. Al twee jaar voert hij strijd tegen 
de te hoge energiefacturen. In schril contrast met het Glabbeeks 

gemeentebestuur, dat als één van de weinigen in Vlaanderen 
niets deed om de mensen te helpen om energie te besparen. 
Maar ineens, enkele weken voor de verkiezingen, valt er 
een foldertje in de brievenbussen voor “een gemeentelijke 
infoavond Energie besparen” op 17 september. Blijkbaar voelde 
men de hete adem van de Dorpspartij te sterk, waardoor men 
nog snel besliste een informatieavond over Energie in elkaar te 
knutselen. Zo’n eenmalige informatievergadering heeft zelfs geen 
enkel nut, individueel mensen adviseren hoe energie te besparen 
wél, maar dat vergt dagdagelijkse inzet en niet een éénmalige 
promostunt. De Dorpspartij blijft doen wat ze al deed: elke dag 
blijven inwoners welkom op het secretariaat om voor hen 
de goedkoopste energieleverancier te zoeken. Wij helpen 
iedereen apart en geven individueel advies. Dat is dienstbetoon. 
Mocht de huidige meerderheid samengewerkt hebben met 
volksvertegenwoordiger Peter Reekmans, die uitgroeide tot één 
van de energiedeskundigen in het parlement, dan zou dat de 
bevolking tenminste ten goede gekomen zijn!

De Dorpspartij helpt U besparen op uw energiefactuur!

Volksvertegenwoordiger Peter Reekmans doet V-test met inwoner
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Woord van de voorzitter:

De kandidaten:

De Dorpspartij was de eerste partij die haar “Dorpsplan”, een 
uitgebreid en financieel berekend verkiezingsprogramma, 
aan alle inwoners van Glabbeek bezorgde. Eerst de inhoud 
en dan pas de kandidaten voorstellen, zo hoort het. Ook 
waren we als eerste Glabbeekse partij klaar met een volledige 
kandidatenlijst, die we in deze editie van de Dorpskrant graag 
aan u voorstellen. Stuk voor stuk sterke gemotiveerde kandidaten 
uit alle deelgemeenten, die niet last-minute op de lijst gevraagd 
werden om te vullen, maar die allen dagdagelijks meewerken 
aan het inhoudelijk verhaal waar de Dorpspartij voor staat. 
De sloganborden die u langs de Glabbeekse wegen opmerkt, 
brengen geen holle slogans, maar zetten de speerpunten uit ons 
Dorpsplan in de kijker. Waar we voor staan, kon u de voorbije 
jaren steeds lezen in al onze krantjes die we als enige partij 
consequent en regelmatig bij alle inwoners in de brievenbus 
stopten. De Dorpspartij is bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van zondag 14 oktober “de grote uitdager” voor een ander 
beleid. Enkel door de Dorpspartij een sterk mandaat te geven, 
kan er een broodnodig langetermijnbeleid komen in Glabbeek. 
Als enige neutrale en partijloze lijst in Glabbeek staan we voor 
een nieuwe professionele aanpak. Met een bekwaam bestuur 
van maar liefst 30 bestuursleden hebben we voldoende expertise 
in huis om écht beleid te voeren. Met de Dorpspartij koopt u 
geen kat in een zak, dat heeft u de voorbije jaren zelf kunnen 
vaststellen. Wij zijn steeds actief - ook als er geen verkiezingen 
op til zijn - om de belangen van de inwoners te verdedigen, we 
organiseerden een jaarlijks Sinterklaasfeest, Glabbeek Sport, 
onze brunch, ons kippenfestijn, inspraakvergaderingen, e.d. en 
houden als enige partij elke dag dienstbetoon in ons secretariaat! 
Het leek wel alsof de andere Glabbeekse partijen in een 
winterslaap gedommeld waren, waar ze nu plots uit ontwaken 
om via enkele ‘sympathieke mensen op de lijst’ naar uw stem 
te hengelen.

Ik sta als partijvoorzitter garant voor de (blijvende) inzet van 
alle bestuursleden en kandidaten. En beloof alvast dat ik mijn 
parlementair mandaat - gesterkt met het vertrouwen dat u op 
14 oktober geeft - nog meer zal gebruiken voor onze prachtige 
en schone gemeente! Mijn mandaat in Brussel is trouwens nog 
maar halfweg, dus de komende jaren blijf ik actief belangrijke 
Glabbeekse dossiers opvolgen en verdedigen. Het secretariaat 
naast de SPAR-supermarkt blijft elke dag voor alle inwoners 
openstaan (ook na de verkiezingen). Samen met parlementair 
medewerker Matthias Mertens en gemeenteraadslid Kris 
Vanwinkelen proberen we een oplossing te zoeken voor elke 
vraag of probleem. Deze toekomstploeg met een gemiddelde 
leeftijd van 38 jaar is er echt klaar voor. Maar liefst 4 
twintigers en 6 dertigers staan er op onze lijst. Benieuwd wat 
het partijprogramma, de kandidaatprofielen en de gemiddelde 
leeftijd van andere partijlijsten zullen zijn!

Uw Volksvertegenwoordiger,

Peter Reekmans                                                                                  
Voorzitter Dorpspartij

1. Matthias Mertens
40 jaar - Glabbeek

Lijsttrekker

Parlementair medewerker/ 
Zelfstandige

2. Yvette Sterkendries
Bunsbeek

Economiste

Adjunct-directeur VDAB

Secretaris kerkraad Bunsbeek

3. Hans Hendrickx
50 jaar - Glabbeek

Zelfstandige

4. Kris Vanwinkelen
39 jaar - Attenrode

Bediende

Gemeenteraadslid/ 
gewezen OCMW-raadslid

Voorzitter Attenrode kermis

5. Ann Vaes
38 jaar - Kapellen

Bediende

Lid oudercomité Kapellen

6. Simon Vandermeulen
 
22 jaar - Bunsbeek

Bediende

Bestuurslid Jeugdhuis De Kloemp

Wij zijn er klaar voor!



7. Cindy Huybrechts
36 jaar - Wever

Filiaalmanager

8. Katrien Vanherck
39 jaar - Glabbeek

Airhostess 

13. Aurore Debisschop
33 jaar - Bunsbeek

Huisvrouw 

9. Jacqueline Depré
Bunsbeek

Verpleegkundige/zorgkundige

Vrijwilligster Mindermobielen-
centrale

14. Jonas Fets
24 jaar - Glabbeek

Arbeider

Gewezen bestuurslid De Bunker

10. Jonas Vangroenendael
28 jaar - Attenrode

Logistiek Medewerker - DJ

Voorzitter kerkraad Attenrode

15. Vera Laermans- 
Jonckers
43 jaar - Kapellen

Informaticus A1

Lid oudercomité Kapellen

11. Greta Noé
37 jaar - Bunsbeek

Uitbaatster restaurant

‘t Molenhuys

16. Michel Willems
57 jaar - Bunsbeek

Onderwijzer/Caféhouder

Organisator 10 mijl van Glabbeek

12. Steven Vanhellemont
25 jaar - Kapellen

Boekhouder/Fiscalist

17. Peter Reekmans
37 jaar - Glabbeek

Lijstduwer

Vlaams Parlementslid/ 
Gemeenteraadslid

Voorzitter Dorpspartij 
Bestuurder van vennootschappen

U kan op meerdere 

kandidaten stemmen!



Verkiezingsdrukwerk: V.U.: Peter Reekmans, Dries 11b - 3380 Glabbeek | opmaak: http://www.bureauboone.be

nodigt U uit op:
ZONDAG 

23 SEPTEMBER 2012                                           
Van10u30 tot 14u in GC De Roos Glabbeek

voorverkoop in ons secretariaat, 
 telefonisch 016/827414  
of via info@dorpspartij.be

Volwassenen 15 euro pp.                                                                                                                                            

Kinderen 10 euro pp.

de 2e  
DORPSBRUNCH

Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Gemeenteraadslid Glabbeek

Peter Reekmans
Secretariaat

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

Gemeenteraadsverkiezingen Glabbeek

www.dorpspartij.be
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