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Onze 4 nieuwe Dorpspartijkandidaten in de kijker

Ronny Vergeylen, Katrien Ceuleers, Bart Vanstockstraeten en Tom Struys (vlnr)

Na 6 jaar met veel inzet bouwen aan Glabbeek, zijn wij als Dorpspartijploeg enorm fier op de resultaten die we kunnen voorleggen. Meerdere
grote dossiers die meer dan 2 legislaturen geblokkeerd zaten, werden
onder ons beleid door meer inzet en dossierkennis wel op amper één
legislatuur gerealiseerd. Zelfs tegenstanders erkennen dat het huidig
beleid Glabbeek na jaren van stilstand opnieuw op de kaart heeft
gezet. En ook al werd er deze legislatuur enorm veel gerealiseerd en
maakten we van Glabbeek opnieuw een bruisend dorp, toch hebben
we minimum nog één extra legislatuur nodig om te kunnen verder
bouwen aan heel wat lopende projecten en enkele nieuwe belangrijke
dossiers. Met ons Dorpsplan 2.0 bezorgden we alle inwoners eind
juni een financieel berekend verkiezingsprogramma, waardoor
iedereen opnieuw duidelijk op voorhand weet hoe wij de gemeente de
komende jaren verder willen besturen. Dit ambitieus beleid is enkel
mogelijk met een sterke ploeg die zich met hart en ziel inzet voor
ons dorp. Wij groeiden uit tot een partij met maar liefst 500 leden en
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een partijbestuur van ruim 45 bestuursleden. Als één van de enige
partijen moesten wij trouwens de voorbije weken en maanden niet op
zoek gaan naar kandidaten om onze lijst last minute te kunnen vullen.
Wij versterkten de voorbije jaren onze ploeg door het aantrekken van
een 15-tal nieuwe mensen met expertise op verschillende domeinen.
Katrien Ceuleers, Ronny Vergeylen, Bart Vanstockstraeten en Tom
Struys zijn 4 van deze sterke nieuwkomers die op 14 oktober voor het
eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Deze 4 nieuwe
kandidaten zijn geen onbekenden in de gemeente, zijn intussen al
geruime tijd actief binnen de Dorpspartij en betekenen een absolute
versterking voor het gemeentebeleid. Omdat de inwoners de 13
andere kandidaten die ook al vorige keer op de lijst stonden intussen
al enkele jaren aan het werk zagen, zetten we in deze editie van de
Dorpskrant onze 4 nieuwe Dorpspartijkandidaten speciaal in de kijker.
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Zie p.2

Vervolg › pag 1

Katrien Ceuleers (44 j) uit deelgemeente Kapellen is de enige
nieuwe vrouwelijke kandidate op de lijst. Zij is gehuwd met Peter Veulemans, ze hebben samen 2 kinderen, zij studeerde
Boekhouden (bachelor) en runt haar eigen immokantoor Century 21 – Immo K. Zij treedt vandaag in de voetsporen van haar
schoonvader wijlen Jan Veulemans die jarenlang gemeenteraadslid en OCMW-voorzitter was en haar nonkel Jos Vicca die
jarenlang schepen en zelfs burgemeester in onze gemeente was.
Katrien engageert zich intussen al enkele jaren als voorzitter van
de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en
ondervoorzitter van de Dorpspartij. Zij wil de familietraditie verder zetten en zou graag verkozen geraken in de gemeenteraad.
Ronny Vergeylen (52 j) is één van de nieuwe kandidaten in deelgemeente Bunsbeek, hij is de partner van kapster Sonia Vanwinckel en samen hebben ze twee dochters. Professioneel is hij al
meer dan 14 jaar actief in het managementteam bij brouwerij Alken Maes. Zijn mandaten in de ondernemingsraad en de syndicale
delegatie deden hem ook smaak krijgen in politiek. Ook hij en zijn
familie zijn geen onbekenden in ons dorp, en inwoners kennen
hem als oud lid van JH De Kloemp en als fervent fietser. Zo is hij
o.a. actief bij wielerverenigingen Glabbetrappers en Maes girls &
boys Bunsbeek. En hij is mee één van de drijvende krachten van
Glabbeek fietst tegen Kanker. Sport, milieu en evenementen zijn
de politieke thema’s waar hij rond werkt binnen de Dorpspartij.

Bart Vanstockstraeten (51 j) studeerde A2 landbouw en is zaakvoerder van het familiaal landbouwbedrijf dat intussen al enkele
generaties in onze gemeente bestaat. Hij is geboren en getogen in
onze gemeente, en de meeste inwoners kennen hem als oud actief
lid van JH De Bunker en de Landelijke Gilde Glabbeek. Met zijn
politiek engagement wil hij vooral de belangen van de landbouw in
onze plattelandsgemeente maximaal ondersteunen. Hij kwam bewust de Dorpspartij versterken omdat hij vooral wil dat het huidig
sterk Dorpspartijbeleid de komende jaren kan verder gezet worden.
Tom Struys (46j) is afkomstig uit deelgemeente Zuurbemde.
Hij woont samen met zijn vriend Bart en is zaakvoerder van het
familiaal schildersbedrijf Struys & Co. Tom werkt al sinds de
oprichting van de Dorpspartij mee achter de schermen als partijbestuurslid. Hij neemt nu actief deel aan deze belangrijke
gemeenteraadsverkiezingen omdat hij wil dat het positief project dat de voorbije jaren door de Dorpspartij werd opgestart
absoluut verder gezet kan worden. De voorbije 6 jaar werd het
bewijs geleverd dat Glabbeek een ondernemende partij zoals de Dorpspartij na jaren van stilstand meer dan nodig heeft.
Als lokale middenstander wil hij met zijn jarenlange expertise
de komende jaren mee helpen verder bouwen aan Glabbeek.

Nuttige informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018
Bent u zelf niet in de mogelijkheid te stemmen op zondag 14 oktober? Dan kan je een volmacht
geven aan een familielid of iemand die je kent. Wij bezorgen u graag volmachtformulieren hiervoor!
In Glabbeek stemmen we intussen al enkele verkiezingen digitaal, maar toch hebben inwoners nog
vaak vragen hoe dat digitaal stemmen juist in zijn werk gaat. Met een handig brochure “digitaal
stemmen in 12 stappen” ontdek je met duidelijke afbeelding makkelijk hoe het digitaal stemmen
stap per stap in zijn werk gaat. Wij bezorgen u graag deze brochure digitaal stemmen in 12 stappen!
Om één van deze documenten of beiden te bekomen kan je ons contacteren
via info@dorpspartij.be of telefonisch 016/827414.
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Bouw evenementenhal Hangaar 44 gaat half september van start

In de loop van deze maand start het Autonoom Gemeentebedrijf
AGB Glabbeek met de bouw van de evenementenhal Hangaar 44
die vermoedelijk zal klaar zijn tegen maart volgend jaar. Tegelijk
met de verbouwing van één loods tot evenementenhal worden
ook de andere loodsen op het gemeentelijk domein die we in de
toekomst blijven gebruiken asbestvrij gemaakt. De investeringen in
de evenementenhal en het asbestvrij maken van de andere loodsen
betalen we integraal met de inkomsten van 1.300.000 euro die we
realiseerden uit de verkoop van een deel van het gemeentelijk domein
voor de nieuwe medische herstelcampus. Schepen van AGB Hans
Hendrickx (Dorpspartij): “De nieuwe polyvalente evenementenhal
Hangaar 44 zal kunnen gebruikt worden voor evenementen van
bedrijfsseminaries, feesten, fuiven, … tot sportactiviteiten. Wij
moesten trouwens een alternatief zoeken voor parochiezaal
Glazuur waar al jarenlang frequent fuiven doorgaan met ruim
1.000 aanwezigen, terwijl de veiligheidsvoorschriften van deze zaal

maar 360 mensen toelaten. Als gemeentebestuur wilden we niet
langer deze grote veiligheidsrisico’s blijven gedogen zoals al jaren
noodgedwongen het geval was. De nieuwe evenementenhal bestaat
uit drie compartimenten voor 500 personen, die apart kunnen
gehuurd worden en waarbij occasioneel grotere activiteiten tot
1.500 aanwezigen wel binnen de veiligheidsnormen met voldoende
nooduitgangen in kunnen doorgaan. Met deze investering in nieuwe
infrastructuur zorgen we bovendien dat onze jeugd ook in de
toekomst in eigen dorp kan blijven uitgaan. Parochiezalen behouden
zeker hun plaats voor de talrijke activiteiten waarvoor ze wel
geschikt blijven. Voor de initiatiefnemers van de nieuwe medische
herstelcampus vormde de nabijheid van de evenementenhal bij
de aankoop van een deel van het gemeentelijk domein geen enkel
probleem. Trouwens het woonzorgcentrum den Boomgaard staat
zelfs dichter bij de Glazuur dan de afstand van de herstelcampus ten
opzichte van de evenementenhal.”

Renovatie maakt van oude pastorij Bunsbeek opnieuw een pareltje
De oude pastorij van Bunsbeek die in 1867 gebouwd werd, was tot eind 2014 de
woning van alle pastoors die actief geweest zijn in de parochie van Bunsbeek.
Doorheen de jaren werd er door de gemeente nooit in het gebouw met een
hoge erfgoedwaarde geïnvesteerd, waardoor het volledig in verval geraakt was.
Het OCMW liet de voorbije maanden het sociaal economiebedrijf Igo Leuven het
gebouw grondig en duurzaam renoveren. De gevels werden mooi gekaleid, het dak
geïsoleerd en er werd nieuw energiezuinig buitenschrijnwerk geplaatst. Maar ook het
interieur wordt volledig vernieuwd zodat het gebouw eind dit jaar als nieuwe sociale
bestemming voor noodopvang kan gebruikt worden. OCMW –en gemeenteraadslid
Michel Willems (Dorpspartij): “Voor de renovatie voorzagen we een budget van ruim
260.000 euro, waarvoor we maar liefst 200.000 euro LOI-subsidies via de federale
overheid en 60.000 euro subsidies van de Nationale Loterij naar Glabbeek haalden.
De oude pastorij die al jaren stond te verkommeren renoveren we vandaag voor
100% met subsidies van de hogere overheden. Het is net dankzij deze subsidies dat
de pastorij eindelijk na jaren zo grondig kon gerenoveerd worden.”

Michel Willems en Jacqueline Depré aan de vernieuwde pastorij

Verder bouwen aan Glabbeek
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Verkiezingsdrukwerk – VU: P. Reekmans, Dries 11b – 3380 Glabbeek
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1 Peter REEKMANS Lijsttrekker

9 Tom STRUYS

2 Hilde HOLSBEEKS

10 Cindy HUYBRECHTS

3 Hans HENDRICKX

11 Vera JONCKERS

4 Simon VANDERMEULEN

12 Ronny VERGEYLEN

5 Yvette STERKENDRIES

13 Jacqueline DEPRE

6 Katrien CEULEERS

14 Ann VAES

7 Jonas VANGROENENDAEL

15 Bart VANSTOCKSTRAETEN

8 Katrien VANHERCK

16 Michel WILLEMS

9

17 Kris VANWINKELEN Lijstduwer
U kan voor meerdere kandidaten stemmen!
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