
Win-uw-eigen-geld-terug-WEDSTRIJD
Elk Glabbeeks gemeenteraadslid ontving recent van Infrax -zoals politici uit meer dan 100 andere gemeenten- een 
jaarabonnement van Bokrijk en 39 andere cadeautjes voor het hele gezin. De voorbije jaren stuurde Glabbeeks 
volksvertegenwoordiger-gemeenteraadslid Peter Reekmans dit cadeautje, met een waarde van 80 euro voor het 
jaarabonnement alleen al, terug naar de afzender!

Maar dit jaar vindt hij deze Sinterklaaspolitiek van “politici aan politici” echt té grof, zeker op een moment dat 
Infrax een prijsstijging doorvoert van de distributiekosten voor alle gezinnen. De jaarlijkse elektriciteitsfactuur 
via Infrax verhoogt deze maand met 36 euro per jaar (3 euro/maand) per gemiddeld Vlaams gezin, bij Eandis 
zal het trouwens zelfs het dubbele zijn. Op zo’n moment moet je als ernstig politicus een statement maken, en 
zeggen tegen de collega-politici in de raden van bestuur van Infrax en Eandis: dit is erover!

Daarom neemt de Glabbeekse Dorpspartij het initiatief om het Bokrijkabonnement (en de tal van andere gratis 
attracties voor gans het gezin) via een open wedstrijd te verloten onder alle Glabbekenaren. Zo is er toch één 
Glabbeeks gezin dat één jaar de prijsstijging niet zal voelen via dit geschenk!

JA, ik neem deel aan deze wedstrijd om het gratis Infrax-Bokrijkabonnement te winnen.
 
Naam:      _________________________________________________
Adres :     _________________________________________________
Telefoon:   _________________________________________________
E-Mail:      _________________________________________________

Terugsturen voor 29/4/2011 naar de Glabbeekse Dorpspartij, Dries 11b te 3380 Glabbeek 
of via onze website www.dorpspartij.be

Win meer dan 40 kadootjes in één keer van Infrax



Waarom de Glabbeekse Dorpspartij deze ludieke 
wedstrijd organiseert...

Wij doen dit natuurlijk op de eerste plaats om een politiek statement te maken dat 
dit soort cadeautjes aan politici niet kan in tijden van crisis en prijsstijgingen naar de 
modale gezinnen toe. Het is pure zelfbediening van politici, opgezet door politici van 
uiteraard de traditionele partijen. De gas- en elektriciteitsfacturen drukken in ons land 
zwaar op het budget van de huishoudens. De kostprijs van energie bestaat niet alleen 
uit de waarde van het geleverde gas of de elektriciteit zelf, maar omvat daarnaast de 
transport- en distributietarieven, de hef� ngen, bijdragen en taksen. Daaronder vormen 
de distributietarieven een belangrijk onderdeel op uw eindfactuur. Ze wegen voor ongeveer 
één derde mee in het totaalbedrag van uw factuur. Elektriciteit en gas zijn in ons land 
abnormaal duur, zo blijkt uit elk onderzoek. De distributie van energie wordt nog steeds 
geregeld via de intercommunales Infrax en Eandis, volledig politiek bestuurde en gerunde 
instellingen. Overigens een unicum wereldwijd…

Het Gratis Bokrijk-abonnement (voor het ganse gezin) met gratis toegang tot musea, 
onbeperkt 50% korting in allerlei attractie- en pretparken, 50% korting in weer andere 
plezierparadijzen (zelfs in het buitenland) of een ‘aankoopvoordeel’ in een shoppingpark… 
die Infrax uitdeelt aan 4000 gemeenteraadsleden is dan ook een slag in het aangezicht 
van elke burger. Alleen al die Bokrijk-abonnementen vertegenwoordigen voor Infrax een 
bedrag van 320.000 euro. En de gewone klanten mogen betalen!

“Nog 16 andere leden van de Glabbeekse gemeenteraad 
kregen dit cadeau ... willen zij dit óók delen met u ???”

De Glabbeekse Dorpspartij vindt dit een pure schande. Op een moment dat vele gezinnen 
meer en meer last hebben om hun energiefactuur te betalen -deels ook doordat Infrax een 
hoog en nog stijgend distributietarief aanrekent- worden alle sluizen weer opengedraaid 
om politici te bedelven onder cadeautjes. De Glabbeekse Dorpspartij klaagde eerder al de 
feestcultuur bij Infrax aan, bijvoorbeeld de “Energieconcerten” waarbij de intercommunale 
duizenden politici met partner fêteert met prestigieuze optredens inclusief rijkelijke 
buffetten. Het gaat hier niet om commerciële acties, maar puur om het verwennen van 
politici, stelde volksvertegenwoordiger-gemeenteraadslid Reekmans toen.

Belangrijk om weten is dat burgers tegenwoordig dan wel hun energieleverancier kunnen 
kiezen, maar niet de distributiebeheerder, zoals Infrax er één is. Die netbeheerder 
wordt gekozen door het lokale gemeentebestuur, dus uiteraard bewerkt zo’n instelling 
die politici… Maar net op dit moment volledig op de kap van de gezinnen en bedrijven 
cadeau’s allerlei uitdelen aan politici en hun kroost, is ver voorbij de fatsoensnormen!
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Peter Reekmans
Voorzitter Glabbeekse Dorpspartij

Gemeenteraadslid Glabbeek

Vlaams Volksvertegenwoordiger

www.dorpspartij.be


