
U was weer geweldig ! 

De nieuwe tandem 
van CD&V Glabbeek

Kersvers fractieleider Herman 
Arnauts en nieuw verkozen 
voorzitter Bart Hendrickx doen 
hun plannen en ambities uit de 
doeken. “Wij willen op een con-
structieve manier oppositie voe-
ren. Dit lijkt voor sommigen een 
contradictio in terminis” 
Lees meer op pagina 4!

glabbeek.cdenv.be
InformatIeblad Cd&V - Jaargang 12 - maart - aprIl 2013

iedereen inbegrepen

Verjonging, samenhang en veel volk. Dat 
is in het kort de omschrijving van onze 
meer dan geslaagde nieuwjaarsreceptie.

Noteer alvast 15 juni in uw agenda: 
CD&V BBQ



Interview
Herman Arnauts, 
de nieuwe fractieleider van cd&v

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober betekende de politieke vuurdoop 
voor Herman Arnauts. Hij behaalde een 
mooi persoonlijk resultaat en werd door 
zijn partijgenoten naar voorgeschoven als 
fractieleider. Geen eenvoudige opdracht. 

- Als nieuwkomer in de gemeentepolitiek 
ben je meteen verkozen en word je frac-
tieleider van CD&V. Hoe kijk je naar die 
nieuwe functie?
Herman Arnauts: De interesse voor de 
politiek zat er van jongs af  aan altijd wel in, 
toch ben ik een laatbloeier door nu pas op 
de politieke voorgrond te treden. Dit zorgt 
er natuurlijk voor dat ik geen jaren moet 
wachten, wil ik een actieve rol spelen. De 
vraag om fractieleider te worden was wel 
een stap in het onbekende. Nieuwkomer 
zijn heeft voor- en nadelen: Je kijkt met een 
frisse blik naar de problemen en hebt min-
der vooroordelen. Anderzijds heb je een 
beperkte historiek van een aantal dossiers 
en dat houdt ook risico’s in. Gelukkig weet 
ik me omringd en gesteund door een aantal 
ervaren collega’s in de gemeenteraad, het 

OCMW en in het partijbestuur. 

- CD&V tuimelt door het “overloperij 
schandaal” van de meerderheid in de op-
positie. Jullie hebben nu een andere rol te 
vervullen?
Herman Arnauts: Het is een rol waar 
CD&V Glabbeek weinig ervaring mee 
heeft. Wij willen op een constructieve 
manier oppositie voeren. Dit lijkt voor 
sommigen een contradictio in terminis. 
We gaan onze waarden van degelijkheid en 
integriteit niet overboord gooien in de op-
positie. Dit vraagt ook fairplay van de leden 
van de meerderheid. De voorzitter van de 
gemeenteraad stelt dat hij de oppositie ook 
een kans wilt geven en met respect wilt 
behandelen. Tijdens de eerste gemeentera-
den was hier alvast niet veel van te merken, 
integendeel zelfs! We hopen dat dit dus 
geen loze belofte is en dat de sterke punten 
uit ons programma in het huidig beleid 
kansen krijgen.

- Als de meerderheid met een degelijk en 
goed onderbouwd dossier komt, dat ook 

past in het programma van CD&V, zijn we 
daar dan per definitie tegen?
Herman Arnauts: Neen, maar dit betekent 
niet dat we op de buik gaan voor deze 
meerderheid. Zij die kiezen voor persoon-
lijk gewin en platvloers opportunisme 
hebben onze partij ondertussen verlaten. 
Waakzaamheid en een positief  kritische 
ingesteldheid zal ons waardemerk zijn. De 
gemeente Glabbeek had tijdens de vorige 
bestuursperiodes een gezond financieel 
beleid en werd ook als één van de meest 
aantrekkelijke plattelandsgemeenten erva-
ren. Deze goede faam willen we niet laten 
verloren gaan. We wensen een duidelijke 
en globale visie naar de toekomst en hopen 
dat het huidige beleid, het oppervlakkige 
dienstbetoon overstijgt.

- Het worden 6 boeiende jaren? 
Herman Arnauts: Er dienen zich een 
heleboel nieuwigheden aan bij het bestuur 
op gemeentelijk niveau. Zo gelden er 
vanaf  1 januari 2014 nieuwe regels van de 
beleids- en beheerscyclus voor alle Vlaamse 
gemeenten, OCMW’s en provincies. Het 
staat de gemeenten vrij om daar reeds in 
2013 mee te beginnen. Dit is een totaal 
nieuwe benaderingswijze om het beleid in 
de toekomst te budgetteren, uit te voeren  
en te evalueren. Het is zowel voor ervaren 
als nieuwbakken politici een leerproces. 
Op dat gebied staan we als oppositie en 
meerderheid op hetzelfde niveau. De op-
leidingen die voor nieuwe gemeenteraads-
leden georganiseerd worden door CD&V 
en de Vlaamse Vereniging voor Steden 
en Gemeenten (VVSG) zijn voor mij van 
onschatbare waarde. Ik ga me hier dan ook 
verder in verdiepen. 

- Wat zijn concrete punten die CD&V in 
Glabbeek gerealiseerd wil zien?
Herman Arnauts: CD&V heeft altijd achter 
het dossier van een nieuw Woon- Zorg-
centrum in Glabbeek gestaan. Vriend en 
vijand zijn het er over eens dat, gezien de 

“We hebben expertise en ervaring in verschillende dossiers. Hope-
lijk wil de meerderheid hier gebruik van maken en niet het warm 
water opnieuw uitvinden.”
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Bart Hendrickx verkozen tot voorzitter van CD&V Glabbeek

Bart heeft de taak om met de partij een 
nieuwe bladzijde om te draaien na een toch 
wel bewogen jaar. “CD&V  is in Glabbeek 
nog steeds de grootste politieke partij en 
ik ben vastberaden om dat zo te houden! 
We hebben allemaal onze mening en weten 
vandaag een hoop redenen op te sommen 
die het mindere resultaat van  de laatste 

verkiezingen kunnen verklaren. Ik citeer 
hier graag één van de grootste mannen uit 
de CD&V geschiedenis, Jean Luc Dehaene:  
Achteraf  geschiedenis schrijven is gemak-
kelijk!  Blijven sakkeren over wat gebeurd is,  
helpt ons geen meter vooruit, al moeten we 
er wél onze lessen uit trekken!” 
Bart wil verder bouwen op de sterke fun-
damenten van CD&V Glabbeek maar met 
nieuwe bouwstenen zoals  verjonging en 
vernieuwing. “We beginnen 2013 met een 
nieuwe bladzijde om er in 2018 terug in te 
slagen om bij de meerderheid te behoren. 
Mijn eerste opdracht zal er in bestaan om 
samen met het nieuwe bestuur de volgende 

drie jaar onze partij terug op de rails te krij-
gen na de zware klap die we te verwerken 
kregen en er tevens ook voor te zorgen dat 
er een nieuwe wind zal waaien over CD&V 
Glabbeek. We zullen samen met onze op-
positiepartners VLD-Samen en NVA harde 
maar correcte oppositie voeren. CD&V 
Glabbeek is niet ‘dood’ maar is in 2013 
‘herboren’.”

Naam: Bart Hendrickx
Leeftijd:44 jaar
E-mail: Bart.Hendrickx@Getronics.com
GSM: 0473/92 17 84
Woonplaats: Bunsbeek
Beroep: Network Engineer
Gezin: gehuwd met Martina; vader van Itse

Bart Hendrickx werd op 11 
januari tijdens onze nieuwjaars-
receptie onder groot applaus 
en een staande ovatie verkozen 
als nieuwe voorzitter van CD&V 
Glabbeek. 
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toenemende vergrijzing, hier dringend 
nood aan is. In dit dossier is al veel tijd 
verloren en we zouden het betreuren dat dit 
ten prooi valt aan speculanten die er groot 
geldgewin in zien ten koste van de huidige 
rusthuisresidenten en personeelsleden. Ook 
de realisatie van assistentiewoningen in sa-
menwerking met het Woon- Zorgcentrum 
en sociale woningen – het project Melk-
roos - dringen zich op. Daarnaast verdient 
mantelzorg een ruimere waardering en de 
bronnen hiertoe dienen aangeboord te 
worden. Er is nood aan een beter overleg 
met die sectoren die typisch zijn voor Glab-
beek. Een landbouwraad en een midden-
standsraad kunnen hiervoor een oplossing 
bieden. Ook aandacht voor de zwakke weg-
gebruikers is belangrijk. Het voorzien van 
veilige fiets- en voetpaden is een moeilijke 
maar noodzakelijke oefening, die als een 
rode draad door elk mobiliteitsdossier moet 
lopen. Er is in Glabbeek, mede dankzij de 
goede werking van het vorige bestuur en de 

sportfunctionaris, een behoorlijk aanbod 
van bloeiende sportverenigingen. Wekelijks 
beoefenen meer dan 500 leden hun sport 
echter in een zonevreemde omgeving. Een 
regularisatie van de zonevreemde sportter-
reinen is nodig om  de bestaanszekerheid 
van deze verenigingen te waarborgen. De 
jeugd- en cultuurverenigingen hebben nood 
aan ontmoeting- en tentoonstellingsruimte 

terwijl er gedeeltelijke leegstand of  niet op-
timaal gebruik is van de bestaande gemeen-
telijke gebouwen.

- Dossiers genoeg waar wij expertise en 
ervaring in hebben. We hopen dat de 
meerderheid hier gebruik van wil maken 
en niet het warm water opnieuw wil gaan 
uitvinden.
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CONTACT

Greet HOLSBEEK
CD&V, glabbeek.cdenv.be 
Bergstraat 1A, 3380 Glabbeek
 016/77.86.65     0474/94.66.60
greet_holsbeek@hotmail.com

Bernadette COECKEL-
BERGHS
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Rode 24, 3380 Glabbeek
0 16/77.90.13     0499/29.44.18
bernadette.coeckelberghs@
telenet.be

Maria SAELMAEKERS
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Walmersumstraat 38, 
3380 Bunsbeek
016/77.84.73      0476/88.09.01
maria.saelmaekers@skynet.be

Georges ARNAUTS
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Ruekenbosstraat 5D, 
3380 Bunsbeek
016/77.88.13
georgesarnauts@hotmail.be

Eric GIJSERMANS
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Doelaagstraat 20, 
3384 Attenrode-Wever
016/73.48.21     0479/57.88.58
eric.gijsermans@telenet.be

Gaby TROMPET
CD&V, glabbeek.cdenv.be 
Varenbergstraat 45, 
3381 Kapellen
016/77.89.96      0474/74.92.48
vecoven.trompet@skynet.be

Herman ARNAUTS
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Hulsbos 2b,  
3384 Attenrode- Wever
016/77.84.55     0498/52.87.04
herman.arnauts@telenet.be

Dirk FREMAUT
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Kromstraat 16, 3380 Glabbeek
016/77.80.68
dirk.fremaut@hogent.be 

Bart HENDRICKX
CD&V, glabbeek.cdenv.be
Meenselbeekstraat 23a, 3380 Bunsbeek
0473/92.17.84
bart.hendrickx@getronics.com

Je kan met al je vragen of opmerkingen steeds bij onze mandatarissen terecht.

Gemeenteraad

OCMW-raad

Hou ook onze facebook 
pagina en website in de gaten. 
Heb je ons iets te vertellen 
stuur een mailtje naar 
info@glabbeek.cdenv.be


