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Tijdens de blijde intrede van koning Filip en koningin Mathilde 
in Leuven begin september stond er één jonge Glabbeekenaar 
hen van op de eerste rij op te wachten. Otto De Coster woont in 
Zuurbemde en is kinderburgemeester in Zoutleeuw. Uit een dub-
belinterview met zijn opa en gewezen burgervader van Glabbeek 
Arsène De Coster blijkt het enorme sociale engagement van deze 
jonge knaap. 
Lees het hier, op pagina 4!

Blijde
intrede

Otto De Coster verwelkomt koning Filip en koningin Mathilde tijdens 
hun blijde intrede in Leuven. 
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Politiek engagement zit duidelijk in de genen
De Blijde Intrede van het vorstenpaar in Leuven startte met een 
bezoek aan het stadhuis waar de koning en de koningin door 
hoogwaardigheidsbekleders werden opgewacht. Lodewijk De 
Witte en burgemeester Louis Tobback werden bijgestaan door 
twee kinderburgemeesters. Eén daarvan was Otto De Coster uit 
Glabbeek.

Wij zochten Otto op om eens te polsen 
hoe hij dit avontuur heeft beleefd. Het 
werd een dubbelinterview met zijn opa 
en gewezen burgervader van Glabbeek 
Arsène De Coster.

- Hoe was je ontmoeting met de koning 
en koningin?
Otto: Ik was eigenlijk best wel ze-
nuwachtig. Het gebeurt toch niet elke 
dag dat je het vorstenpaar ontmoet. 
Ik mocht de bloemen afgeven aan de 
koningin en heb kort even met hen 
kunnen praten. 

- Hoe verliep die ontmoeting? 
Otto: Ze vroegen me hoe oud ik was en 
wisten me dan te vertellen dat hun oudste 
dochter Elisabeth even oud is. Zij was 
ook pas begonnen aan haar eerste middel-
baar. Ik vond ze trouwens heel vriendelijk 
en echt begaan met het volk. Ik ben ook 
wel een voorstander van de monarchie. 
Dat heeft iets sprookjesachtig. 

- Jouw moeder ging mee met jou naar 
Leuven maar vooral je grootouders 
waren enorm fier op hun kleinzoon. 
Jouw grootvader, Arsène De Coster 
was tot ‘94 burgemeester van Glabbeek. 
Hij heeft in zijn ambtsperiode trouwens 
Boudewijn ontmoet. Ben jij ook zo 
geïnteresseerd in de politiek?
Otto: Weinig van mijn leeftijdsgenoten 
volgen de politiek, ze vinden het maar 
niks. Maar ik vind debatteren echt leuk, 
bijvoorbeeld over betere en milieuvrien-
delijkere oplossingen. Zo hebben we 
een probleem met kalk in een beek in 
Zoutleeuw achter mijn vroegere school 
op de politieke agenda proberen te 
plaatsen. In november zit mijn job als 
kinderburgemeester in Zoutleeuw erop 
maar ik heb me in mijn nieuwe school 
in Diest al kandidaat gesteld voor de 

klassenraad dus om de leerlingen te 
vertegenwoordigen. Ik wil later echt wel 
in de politiek. 

- Arsène, het politiek engagement zit 
hier duidelijk in de genen. 
Arsène: Ik wil hem zeker niet in die 
richting duwen maar hij is inderdaad 
begaan met de samenleving. Hij heeft 
nog een lange weg te gaan als hij het 
echt wil maken in de politiek maar hij 
heeft er wel het juiste karakter voor en 
is enorm sociaal voelend. En dat zijn 
belangrijke eigenschappen. 

- Is het politieke toneel veranderd vol-
gens jou?
Arsène: Ik vind dat politici goed moe-
ten kunnen luisteren. Zodat ze weten 
wat er leeft onder de bevolking. En 
dat is tegenwoordig wel wat minder. 
Volgens mij weten veel politici niet wat 
de bevolking ervaart of  denkt. 

- Otto, jij hebt wel een kleine metamor-
fose ondergaan voor het koninklijke 
bezoek. 
Otto: Ik had vroeg erg lang haar maar 
opa vond dat maar niks om de vorsten 
te ontmoeten dus heb ik er de schaar 
laten inzetten.

Otto De Coster
12 jaar 
Hobby’s: Voetbal, fietsen 
en naar het wielrennen 
op TV kijken
Ik wil later graag in de 

politiek en/of  landbouwer worden. 

Arsène De Coster 
Van 1965 tot 1976 
burgemeesters van 
Glabbeek-Zuurbemde en 
na de fusie van 1977 tot 
1994 burgemeester van 

Groot –Glabbeek. 
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PUNTJES OP DE i
De schepen van communicatie 
laat steken vallen
De gemeenteraadsleden van de oppositie 
waren verrast wanneer ze geen agenda 
ontvingen voor de gemeenteraad van 19 
september2013, hoewel die ook aange-
kondigd was op de gemeentelijke website. 
Navraag bij de secretaris leerde ons dat er 
geen gemeenteraad was in september! De 
schepen van communicatie vond het blijk-
baar niet nodig om de gemeenteraadsleden 
van de oppositie hier over in te lichten.

De CD&V fractie heeft er bij de burge-
meester nadien op aangedrongen om de 
website van de gemeente twee dagen voor 
de aangekondigde gemeenteraad toch te 
laten aanpassen, zodat geïnteresseerde 
burgers niet voor de gesloten deur van het 
gemeentehuis zouden staan. 

Amendement van de CD&V 
fractie wordt niet gelezen door 
het schepencollege! 
Op de gemeenteraad van 18 juli diende 
de CD&V fractie een amendement in op 
een voorstel van Tom Peeters (N-VA). Dit 
voorstel betreft een gratis lidmaatschap 
voor de Gemeentelijke Bibliotheek voor 
één jaar, als welkomstgeschenk voor de 
nieuwe inwoners. Aangezien het lidmaat-
schap 1.25€ bedraagt en de administratieve 
kost om een “Lenerspasje” te maken 
wellicht duurder is, had de CD&V fractie 
een amendement ingediend om het lid-
maatschap gratis te maken voor iedereen. 
De OCMW Voorzitter (J. Reweghs) 
blokletterde op 18 juli in de namiddag op 
zijn website: Bibliotheek gratis voor alle 
inwoners! We waren blij dat de meerder-
heid ons zinvol amendement steunde. 
Groot was dan ook onze verwondering, 

wanneer ‘s avonds op de gemeenteraad 
ons amendement weggestemd werd door 
de meerderheid. Begrijpen wie kan! De 
schepenen gaven wel toe dat ze ons amen-
dement voor de aanvang van de gemeente-
raad niet gelezen hadden! Respect voor de 
oppositie?  

Werken in de Meenselbeek-
straat
De mensen van de Meenselbeekstraat 
te Bunsbeek klagen over de gebrekkige 
informatie die ze krijgen van de gemeente 
Glabbeek over de werken in de straat in 
verband met de gescheiden riolering die 
reeds 2 maanden bezig zijn.Nochtans werd 
beloofd op een informatievergadering op 
het gemeentehuis om hun regelmatig op 
de hoogte te houden van de werken, de 
betrokken schepenen komen zelfs nog 
geen kijkje nemen.

Een groener Glabbeek!
Alles wat goed gaat is de verdienste van de huidige bestuursmeer-
derheid en alles wat minder goed gaat in onze gemeente is een 
erfenis uit het verleden! Dat is tenminste wat de Dorpspartij en de 
SP.a ons willen doen geloven.

Wanneer enkele maanden geleden de ne-
tels in een bushokje in Kapellen meters 
hoog groeiden, was dit een alleenstaand 
feit dat zeer snel opgelost werd volgens 
Schepen Reekmans. 

We stellen echter vast dat je deze 
zomer in alle deelgemeenten perkjes 
tegen komt die niet of  onvoldoende 
onderhouden zijn en waar het onkruid 
weelderig tiert.

Eerlijkheidshalve moeten we hier aan 
toe voegen dat dit in het verleden ook 
wel eens gebeurde. Dit werd toen door 
de oppositie als grote schande voor 
ons dorp uitvergroot. Wij vinden dit 
als CD&V echter niet abnormaal. Het 
is hoogzomer en ondanks de droogte 
groeit het onkruid flink door. Bovendien 
is het verlofperiode en de gemeente-
arbeiders hebben ook recht op hun 

jaarlijks verlof  waardoor er minder 
manschappen beschikbaar zijn. Tenslotte 
zijn er tijdens de zomer heel wat extra 
activiteiten in onze gemeente, die ook 
allemaal op de medewerking van de ge-
meente en haar manschappen rekenen. 

CD&V is de partij van het middenveld. 
Wij gaan voor overleg en nemen genu-
anceerde standpunten in. Wij luisteren 
naar alle mensen en staan open voor alle 
goede argumenten. 

Dit is de reden waarom wij niet popu-
listisch uit de hoek komen maar streven 
naar een zo goed mogelijke consensus 
in alle beleidsdomeinen. Dit is ook de 
reden waarom wij begrip op brengen 
indien er al eens mensen of  gemeen-
tediensten niet perfect functioneren. 
De perfectie is namelijk niet van deze 
wereld! We gaan er wel van uit dat deze 

perkjes zo snel als mogelijk een ge-
paste onderhoudsbeurt krijgen, zodat de 
“Groenere look” van Glabbeek binnen 
aanvaardbare perken blijft!
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Gemeenteraad

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

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

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

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

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

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

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

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

info@glabbeek.cdenv.be


