
 - 1 - 

 

 

Programma CD&V Lubbeek  2013 - 2018 

Ons engagement voor een leefbare, warme samenleving die versterkt, verbindt, 

verzorgt en vooruitziet. 

Wij willen van onze gemeente een leefbare gemeenschap en een warme samenleving maken, die 

mensen kansen biedt maar mensen ook aanzet om die kansen te grijpen. Wij zijn er bij CD&V 

van overtuigd dat een mens enkel tot volledige ontplooiing kan komen in en door de relatie met 

anderen en met de gemeenschap. Een warme, leefbare samenleving is een verhaal van vrijheid en 

verantwoordelijkheid, van rechten en plichten. Het ene kan, in onze visie, immers niet zonder het 

andere.  

Elk van ons bij CD&V Lubbeek zal daarvoor het beste van zichzelf geven. Dit is ons 

engagement. Onze mandatarissen stellen hun talenten ten dienste van onze lokale gemeenschap. 

Ze willen vorm geven aan een beleid op maat van de noden van de mensen, en springen daarbij 

steeds zorgzaam om met het geld dat daarvoor ter beschikking is, uw belastinggeld. Zo zorgen 

we samen voor een dienstvaardige lokale overheid die de samenleving de kans geeft mensen te 

versterken, te verbinden en te verzorgen en die vooruitziet. 

 

Lubbeek, een dienstvaardige gemeente. 

De gemeente is het bestuursniveau waar inwoners regelmatig en snel komen aankloppen. Het is 

dan ook noodzakelijk dat de gemeente een uitgebreide dienstverlening aan haar inwoners 

aanbiedt, die verder mag gaan dan de taken die de gemeente traditioneel op zich neemt.  

Wij zullen er op letten dat die dienstverlening klantgericht, efficiënt en van hoge kwaliteit is.  

De reacties van de inwoners willen we gebruiken om de diensten uit te breiden en te verbeteren. 

Uitgebreide online-diensten via het E-loket zullen bijdragen aan een sterkere klantgerichtheid én 

efficiëntiewinst. We streven ook naar een eenvoudige dienstverlening.  

Een grondige analyse (I-scan) van de organisatiekenmerken van de gemeente en de inzet van 

informatica en technologie in de organisatie moet onder de loep worden genomen. De resultaten 

daarvan zullen gebruikt worden om een innovatieve en slimme lokale overheid uit te bouwen. 

Inwoners mogen geen belemmeringen voelen wanneer zij met vragen of problemen bij hun 

gemeentebestuur aankloppen. Dat betekent ook een vlotte bereikbaarheid, openingsuren na de 

werkdag, rolstoel toegankelijke gebouwen e.d. . 

In vele domeinen spelen verenigingen, vrijwilligers en inwoners van de gemeente een belangrijke 

rol. Wij willen dat de gemeente de vrijwillige inspanningen van zoveel mensen ten volle 

waardeert. Daarom willen we hen betrekken bij het uitstippelen van het beleid en ook bij 

belangrijke beslissingen. Daarvoor is een goed en structureel overleg nodig tussen bestuur en 
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middenveld, verenigingen, ondernemers en inwoners. Het gemeentebestuur moet er op letten dat 

zoveel mogelijk inwoners, mannen en vrouwen over alle leeftijdscategorieën en 

bevolkingsgroepen heen, bij het overleg betrokken worden, zodat alle invalshoeken en 

bevolkingsgroepen aan bod komen. De bestaande adviesraden zijn voor CD&V Lubbeek daar 

zeker goed voor geschikt. Wij zullen de raden actief bevragen, en aandacht hebben voor de 

uitgebrachte adviezen. Waar en wanneer nodig richten we bijkomende thema- of projectgerichte 

adviesraden op. 

CD&V Lubbeek wil mensen actief laten deelnemen aan de vormgeving van het beleid. Wij zullen 

dat onder meer doen via hoorzittingen (is geen infovergadering) waar echt naar de mensen wordt 

geluisterd bij bepaalde dossiers of een vragenkwartier voor de gemeenteraad.  

De gemeente zal moderne communicatiemiddelen zoals digitale nieuwsbrieven, websites, e-

loketten e.d. een belangrijke plaats in haar communicatiebeleid toekennen. De website moet goed 

toegankelijk zijn, duidelijk en geactualiseerd. Het gemeentelijk e-loket spreekt een steeds grotere 

groep van inwoners aan, en verdient, naast de klassieke gemeentelijke communicatiemiddelen, 

zeker de nodige investeringen. Maar ook de mensen die niet op de internetsnelweg zitten laten 

we niet in de kou staan. 

Hiervoor willen we investeren: 

o Verdere uitbouw van een maandelijks gemeentelijk informatieblad. Duidelijkheid, 
volledigheid en leesbaarheid van informatie. 

 
o Informatiehoeken in alle openbare gebouwen van de gemeente. 

 
o De uitbouw van een interactieve website, zonder de mensen te vergeten die geen 

computer hebben. Aandacht voor meldingskaarten. 
 

o Bewonersbrieven: duidelijkheid over goed of slecht nieuws neemt immers veel wrevel 
weg. 

 
o Duidelijke en objectieve communicatie over de agenda en besluiten van de 

gemeenteraad. 
 

Een gedegen gemeentelijk personeelsbeleid. 

Een efficiënte gemeentelijke dienstverlening begint met een goed personeelsbeleid. Niet alleen 

speelt het personeel onmiskenbaar de hoofdrol in het bereiken van een kwaliteitsvolle, 

klantgerichte dienstverlening; het personeelsbudget is ook de belangrijkste terugkerende uitgave 

in het gemeentebudget. Een goed personeelsbeleid, op basis van een onderbouwd personeelsplan 

dat samen met het gemeentelijk managementteam wordt uitgewerkt, is dan ook een noodzaak om 

tot een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening te komen en tevens de gemeente financieel 

gezond te houden. De juiste persoon op de juiste plaats zetten en de efficiëntie van de diensten 

verhogen is een belangrijke uitdaging voor onze gemeente.  Tevens is voldoende vorming  en 

bijscholing noodzakelijk. Daarnaast moet de gemeente in haar eigen personeelsbeleid een 

voorbeeldfunctie vervullen wat betreft ‘diversiteit op de werkvloer’. Al het gemeentepersoneel 

moet door de bevolking gewaardeerd kunnen worden omwille van zijn inzet, zijn werkkracht, zijn 

dienstvaardigheid en zijn kunde. Om daar te geraken moet nog een hele weg afgelegd worden, 

maar die willen we samen met het personeel opgaan. 
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Onthaal van nieuwe inwoners. 

Wanneer nieuwe inwoners in een gemeente aankomen, is het belangrijk dat zij zich welkom 

weten en zich snel “thuis” voelen. De gemeente kan hierin een grote rol spelen. De gemeente zal 

de nieuwe inwoners snel wegwijs maken in de werking en organisatie van het gemeentebestuur en 

de nodige initiatieven nemen zodat het nieuwe huis snel een nieuwe thuis wordt. Dat kan 

bijvoorbeeld via een kennismakingsdag. 

Nieuwe inwoners van vreemde afkomst willen we via de gemeente ondersteunen om zich zo snel 

als mogelijk in de gemeente te kunnen integreren. Dat is immers dé uitdaging voor een 

integratiebeleid. Ook in een gemeente als Lubbeek is het nodig om een diversiteitsbeleid tot stand 

te brengen en aandacht te besteden aan mensen met een andere etnische of culturele 

achtergrond. Lokale vrijwilligersinitiatieven die zich richten op de doelgroep van vluchtelingen 

zullen door de gemeente ondersteund worden.  

 

Inburgering bespoedigen. 

Bij de integratie van nieuwkomers behoren ook asielzoekers, erkende vluchtelingen en mensen 

met subsidiaire bescherming. Hen op weg helpen om hun leven uit te bouwen met gepaste 

maatregelen en een rechtvaardig onthaalbeleid is eveneens een taak van de gemeente. Een 

rechtvaardig onthaalbeleid richt zich zowel tot de opvang en huisvesting als de sociale 

bescherming en de integratie in het algemeen. Inwoners sensibiliseren, vooroordelen tegengaan 

en het geven van correcte info vergroot het draagvlak.  

Zeker voor vrouwen verloopt die integratie vaak moeilijk. Taal- en culturele problemen zorgen 

vaak voor een moeilijke communicatie met de andere inwoners en gemeente. Het is echter 

belangrijk de inburgering van deze nieuwe inwoners te bespoedigen en hen de nodige initiatieven 

daartoe aan te reiken. Als betrokken partij in de administratieve afhandeling van de 

verblijfsprocedure, is een vlotte en humane behandeling van de verblijfsaanvragen en een tijdige 

uitvoering van de woonstcontroles een eerste stap in een humaan, efficiënt en rechtszeker 

asielbeleid.  

o Via een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) zal de gemeente ook actieve partij zijn bij de 

materiële steunverlening (opvang) van asielzoekers. De lokale opvanginitiatieven 

bewijzen in het kader van het federale opvangbeleid hun nut en staan garant voor een 

humane opvang van asielzoekers met voldoende begeleiding. Het is dus de aangewezen 

weg voor een lokaal bestuur om mee oplossingen te bieden aan de opvangproblematiek. 

De gemeente moet deze mensen bovendien ook stimuleren om zich in te burgeren. 

Alleen zo kan immers een harmonisch samenleven ontstaan. 

o De werking van Lubbeekse vrijwilligersverenigingen zoals SIAL (Steunpunt voor de 

integratie van asielzoekers in Lubbeek) worden naar waarde geschat en krijgen 

ondersteuning. 

o Wij geven geen contract en subsidies aan bedrijven en organisaties die de 

discriminatiewetten niet respecteren. 
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o Wij ondertekenen een diversiteitsclausule, deze verplicht bedrijven en organisaties die 

omvangrijke opdrachten of projecten uitvoeren voor Lubbeek om een diversiteitsbeleid 

uit te werken. 

o Via overlegmomenten geven we vluchtelingen een stem in het beleid. 

 

Een ambitieus maar realistisch mobiliteitsbeleid met een hoge aandacht voor 

verkeersveiligheid.  

Zijn we het verkeersinfarct nabij? Kunnen we nog veilig de weg op? Allemaal vragen die in een 

recordtempo op ons af komen, maar waar weinigen het antwoord op weten. 

Verkeersveiligheid verdient daarom alle voorrang. 

Het mobiliteitsbeleid van de gemeente houdt met een aantal principes rekening. Zo is het erg 
belangrijk dat de gemeente in al haar facetten (bedrijven, middenstand, ontmoetingsplaatsen, 
pleintjes,…) bereikbaar is. Daarenboven moet iedereen de mogelijkheid hebben om zich te 
verplaatsen, zodat men aan het maatschappelijk leven kan deelnemen. De verkeersleefbaarheid 
binnen de gemeente moet verhoogd worden, de schade aan milieu en natuur verkleind. De 
gemeente kan binnen haar beleidsdomeinen een vooruitstrevende rol spelen op het vlak van een 
meer duurzame en innovatieve mobiliteit. E-biking en daarop geënte fietsroutes, de stimulans 
naar en opmaak van eigen bedrijfsvervoerplannen om “groen” rijden in de praktijk te zetten. De 
gemeente kan het voorbeeld geven én anderen aanmoedigen om dit ook te doen. Vormen van 
auto- en fietsdelen vanuit de gemeente, samen met haar burgers, kunnen een nieuwe aanzet tot 
meer duurzaamheid zijn.  
Tot slot, en niet in het minst, trachten we via de gemeente door een gedegen mobiliteitsbeleid de 

verkeersveiligheid te verhogen. Dit kan ondermeer door het voorzien van veilige fietsroutes van 

en naar scholen, naar werkpolen, maar ook in het kader van recreatie.  

Een duurzaam beleid grijpt in op drie terreinen – de verkeersomgeving, de verkeersdeelnemers 

en de voertuigen – en is het sluitstuk van een grondig overleg met alle betrokken mensen. 

A. De verkeersomgeving 

1. Een duurzaam patrimoniumbeleid verzekert de toekomst. 

Het patrimonium van de gemeente is omvangrijk, zowel fysiek als budgettair. Het behelst zowel 

de gemeentelijke wegen, fiets- en voetpaden, alsook de gemeentelijke gebouwen van allerlei aard. 

Weinig of slechte investeringen in dit patrimonium kunnen tijdelijk een financiële meevaller 

betekenen voor het gemeentebudget, maar zijn op langere termijn nefast. Het getuigt dus vooral 

van verantwoordelijkheidszin om als gemeente te investeren in duurzaam patrimonium.  

2. Investeren in propere straten en pleinen. 

Propere straten, pleinen en nette overheidsgebouwen geven de inwoners en bezoekers van een 

gemeente een aangenaam en veilig gevoel. Daarnaast kunnen veel herstellingswerken en grote 

investeringen ook langere tijd vermeden worden door de wegen, pleinen, voet-, fiets- en 

wandelpaden net te houden. De gemeente moet dan ook investeren in het proper houden en 

gedegen onderhouden van de straten en pleinen. 
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3. Wegen, fietspaden en voetpaden. 

Wegen, fietspaden en voetpaden zijn de vormen van gemeente-infrastructuur waar de inwoners 

het meest mee in contact komen. Een goede en duurzame aanleg en daadwerkelijk onderhoud 

van de wegen, fiets- en voetpaden zijn niet alleen een garantie op een langere gebruiksduur, maar 

verhogen ook de gebruiksvriendelijkheid en –aantrekkelijkheid ervan. CD&V Lubbeek pleit dan 

ook voor goed toegankelijke, onderhouden en propere wegen, voet- en fietspaden. 

4. Beheer van de waterhuishouding van de wegen. 

De laatste jaren komen steeds frequenter hevige regenbuien voor, met modderstromen op de 

fietspaden en wegen. Door overleg tussen landbouwers en aangelanden kan via een aangepast 

anti erosiebeleid veel ellende voorkomen worden. Het aanleggen van dubbele riolering zal er voor 

zorgen dat het afvalwater naar de zuiveringsinstallaties kan blijven lopen, terwijl regenwater in de 

grachten en beken terecht komt. Na een stortbui zullen de gemeentediensten de gemeentewegen 

snel terug opkuisen. 

B. De verkeersdeelnemers. 

CD&V poneerde als eerste het STOP-principe. STOP geeft een rangorde aan de wenselijke 

mobiliteitsvormen. 

1. Stappers (voetgangers) 
2. Trappers (fietsers) 
3. Openbaar vervoer 
4. Privé vervoer (personenwagens) 

 
Een gemeente kan enkel leefbaar en warm zijn indien alles voldoende bereikbaar is. Dit vereist 

een duurzame en goede visie op mobiliteit die gebaseerd moet zijn op dit STOP-principe (eerst 

Stappers, daarna respectievelijk Trappers, Openbaar vervoer en Privé vervoer). 

Omdat we verplaatsingen te voet en met de fiets willen aanmoedigen, zijn investeringen in de 

veiligheid van de zwakke weggebruiker nodig. De dienst mobiliteit van de gemeente moet de 

zwarte punten in het verkeer in kaart brengen en een stappenplan opstellen om ze weg te werken. 

Bij de (her) aanleg van straten, voet- en fietspaden moet er voldoende aandacht – en ruimte – 

gaan naar de zwakke weggebruiker. Hierbij waarborgt de gemeente een goede bereikbaarheid van 

dorpen, buurten en wijken per fiets, alsook voorziet zij in voldoende goed uitgeruste (d.w.z. met 

voldoende ruimte voor fietskarren, aanhangfietsen of bakfietsen) fietsenstallingen in het centrum, 

bij scholen e.d. . Ook zal de gemeente alles in het werk stellen om de bereikbaarheid van de 

gemeente met het openbaar vervoer te optimaliseren. Tevens wordt de ruimtelijke ordening door 

de gemeente zodanig afgesteld dat verplaatsingen zoveel als mogelijk voorkomen worden. Met 

lokale en regionale ondernemers en publiekstrekkers kan daarbij gezocht worden naar het beste 

mobiliteitsmanagement voor de gemeente. 

 C. De voertuigen. 

CD&V Lubbeek wil in de gemeente oplaadpunten voor elektrische fietsen en elektrische auto’s. 

Via een aantal concrete investeringen en aanpassingen aan de Lubbeekse wegen willen we een 

degelijk verkeers- en vervoersbeleid uitbouwen. 
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Onze voorstellen: 

o Waar mensen wonen moet het verkeer zich aanpassen, niet omgekeerd. 
 

o We werken gevaarlijke verkeerssituaties weg, onder meer waar de voorrangsregeling 
gevaar inhoudt door de slechte zichtbaarheid van de straat, gecombineerd met de 
toegelaten snelheid. 
 

o Het verkeer in de dorpskernen willen we zoveel mogelijk beperken tot de mensen voor 
wie dit de bestemming is. 
 

o De toegelaten snelheid op de landbouwwegen en in de verkavelingen moet naar 
beneden. We delen de gemeente in zones 70 km/u en 50 km/u met duidelijke 
afbakening maar zonder gevaarlijke obstakels te creëren. 
 

o Een verlaging van de snelheid wordt bij voorkeur afgedwongen door fysieke 
aanpassingen aan de weginfrastructuur, eerder dan gewoon maar repressief op te treden. 
 

o Door de nodige investeringen van het Vlaams Gewest aan de N2 en N223 en de 
aanwezigheid van opzichters op gevaarlijke oversteekplaatsen kunnen onze kinderen 
veilig naar school fietsen. 
 

o Samen met de scholen, de oudercomités en de leerlingen zetten we een globaal project 
“veilig en gezond naar school” op. Dit bevat bijvoorbeeld een aantal vaste en veilige 
fietsroutes naar school, de nodige voorlichting door de lokale politie, goed opgeleide 
verkeersopzichters,…. . 
 

o Het verbeteren van voetpaden en fietspaden, zowel  door aanleg van nieuwe, als door 
beter onderhoud van de bestaande staat hoog op de agenda. 
 

o Alle fietspaden in Lubbeek worden binnen een termijn van maximaal 6 jaar grondig 
aangepakt, waarbij de veiligheid van de gebruiker voorrang heeft. 
 

o Bij de uitbouw fietspadennetwerk zorgen we er ook voor dat er geen 'onderbroken' 
stukken zijn waar fietsers op de straat moeten. 
 

o De vrij liggende fietspaden vormen tevens een voetweg voor vele inwoners, en dat willen 
we aanmoedigen. 
 

o Bij de politie moet je terecht kunnen om je fiets te laten graveren. 
 

o We voorzien overstapplaatsen privé vervoer – openbaar vervoer (autoparking / 
fietsstalling aan bushaltes). 

o We willen de trage wegen uitbouwen voor recreatieve doeleinden, maar ook voor veilige 
verbindingen met dorpskernen en overstapplaatsen voor openbaar vervoer. 
 

o Het parkeerbeleid binnen de gemeente wordt afgestemd op de reële (vastgestelde) 
behoefte, de beschikbare ruimte en de mobiliteit van de diverse gebruikers. Het 
dorpscentrum is voor ons meer dan alleen maar een parking. 
 

o Elk infrastructuurproject gaat gepaard met “minder hinder maatregelen “ door een 
duidelijke coördinatie van planning en uitvoering. De ‘Minder Hinder Actie’ is voor 
CD&V Lubbeek een belangrijk aandachtspunt. In de planningsfase willen we een risico-
inschatting van eventuele hinder opstellen, met aandacht voor de aanwezigheid van 
middenstand, dokters, maar ook van werken in naburige gemeenten. Via 
bewonersbrieven willen we de betrokkenen tijdig informeren over zowel de aard van de 
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werken als de vooruitgang van de werken. De “minder hinder maatregelen“ dienen 
bovendien op elke werfvergadering besproken te worden. 
 

o In samenwerking met de hogere overheid bekijken we de verbindingen met E40 & E314 
(voor Lubbeekse automobilist + bedrijvenpark.) 
 

o We bepleiten een aangepast openbaar vervoer: 
o behoud van de nachtbussen in het weekend 
o betere busverbindingen met de deelgemeenten.  

 
 

Wonen en een goede ruimtelijke ordening. 

De gemeente moet erop toezien dat er voldoende ruimte is om betaalbaar te wonen, te werken, te 
ondernemen, te zorgen, ons te ontspannen en te verplaatsen, zowel vandaag als in de toekomst. 
Ook economisch is een goed doordacht ruimtelijke ordeningsbeleid een noodzaak. CD&V 
Lubbeek wil ontmoetingsplaatsen (buurthuis) creëren voor haar inwoners in elke deelgemeente, 
deze ontmoetingscentra dienen tevens in het weekend toegankelijk te zijn. Door de aanleg van 
parkjes, pleintjes e.d. en deze van de nodige infrastructuur bv. banken te voorzien, nodigt men 
immers de lokale gemeenschap uit om buiten te komen, samen te zitten en elkaar te ontmoeten. 
Uiteraard zorgt de gemeente er ook voor dat deze ontmoetingsplaatsen en hun omgeving goed 
toegankelijk zijn, voldoende verlicht zijn en goed onderhouden worden. Tot slot moet de 
gemeente ook naar de toekomst toe voldoende rechtszekerheid bieden inzake ruimtelijke 
ordening, in het bijzonder ten aanzien van o.a. zonevreemde woningen en bedrijven.  
 

o Lubbeek ontwikkelt een eigen vergunningenbeleid. Vele procedures, vertragingen en 
frustraties worden zo vermeden. Om een eigen vergunningenbeleid te kunnen voeren 
moet de gemeente voldoen aan vijf voorwaarden: een gemeentelijk structuurplan, 
plannenregister, vergunningenregister, register van onbebouwde percelen en een 
ambtenaar ruimtelijke ordening.  
 

o Uitvoeringsplannen, die rechtzekerheid moeten garanderen aan alle gebruikers van 
ruimte in Lubbeek (bijvoorbeeld voor de zonevreemde woningen),worden eerst 
aangepakt. 

 
o CD&V Lubbeek wil de open ruimte in Lubbeek beschermen. Daarbij moeten meerdere 

functies verweven kunnen worden: natuurgebieden en bossen moeten toegankelijk zijn 
voor wandelaars, landbouwwegen worden ook gebruikt als veilige fietsverbinding, 
landbouwactiviteiten worden ingepast in het beheer van natuur of park en zo meer.  

 
o Bij (grote) verkavelingen worden de plannen op voorhand besproken met de betrokken 

eigenaars en met de buurtbewoners. De invulling van de verkaveling zal aandacht 
hebben voor open ruimte, speelterreinen, waterhuishouding, etc. .Verkavelaars worden 
verplicht het nodige groen, zitbankjes en speelterreinen te voorzien. 
 

o Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat er voldoende aanbod aan betaalbare 

bouwgronden in Lubbeek mogelijk blijft. Wij willen dat iedereen toegang krijgt tot een 

betaalbare en kwaliteitsvolle woning.  

o De woonbehoeften worden in kaart gebracht en de afwerking van de gemeentelijke 

structuur- en uitvoeringsplannen geeft meer zekerheid over het beschikbare aanbod.  
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o Bij te weinig aanbod zullen we de woonuitbreidingsgebieden aansnijden, voorzover deze 

de watertoets doorstaan. Via ruimtelijke voorschriften garandeert de gemeente de 

ruimtelijke kwaliteit. 

o Om de actuele en toekomstige inwoners van de gemeente te helpen in hun zoektocht 

naar een woning of bouwgrond, zal de gemeente een gemeentelijk wooninfocentrum 

oprichten waar iedereen met zijn of haar vragen inzake wonen terecht kan. 

o De gemeente Lubbeek heeft nood aan een verantwoord aanbod van sociale huur- en 

koopwoningen en sociale kavels. In samenwerking met de sociale 

huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren kan de gemeente voor dit 

aanbod instaan. De gemeente zal daartoe een gedegen sociaal woonbeleid voeren, in 

samenspraak met het middenveld. Met aandacht voor mensen die niet in aanmerking 

komen voor een sociale woning, maar ook niet de middelen hebben om een eigen huis te 

kopen of bouwen. 

o Heel wat nieuwere samenwoningvormen zijn niet wettelijk geregeld. Er bestaan geen 

juridische begrippen voor. Bijgevolg hanteren gemeentebesturen en diensten 

stedenbouw onderling verschillende regels en staan ze vaak weigerachtig tegenover 

nieuwe woonconcepten. De gemeente zal een actief beleid voeren om deze nieuwe 

woonvormen kansen te geven. Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen een rol spelen 

in het aanbieden van kangoeroewoningen. 

 

Aandacht voor natuur en milieu. 

In samenspraak en overleg met de vele vrijwilligers die actief zijn in het kader van natuur- en 

milieubehoud, dient de gemeente een duurzaam lokaal natuur- en milieubeleid uit te werken dat 

ook sensibiliserend werkt ten aanzien van de inwoners. 

In onze gemeente willen we daar werk van maken met volgende concrete voorstellen: 

o We spelen in op kleine elementen van milieuzorg die dicht bij het leven van de mensen 
aansluiten en versterken zo vanuit de gemeente de aandacht en het respect voor de 
leefomgeving. De aanpak van alle vormen van hinder is hierbij prioritair. 

 
o Klachten over lawaai worden ernstig genomen, maar tegelijk mogen individuen het 

dorpsleven en de economie niet onmogelijk maken. Kerkklokken, hanen, tractoren, een 
voetbalmatch of een kermis horen bij ons dorp. Rondrijdende discobars of nachtlawaai 
daarentegen zijn reële problemen. 

 
o De gemeente moet daarnaast het sluikstorten streng en grondig aanpakken. Dit is erg 

storend voor de inwoners en bijzonder belastend voor het milieu. Zware boetes, een 

goede samenwerking met de politiediensten en investeringen in publieke 

afvalinfrastructuur zijn dan ook opportuun. 

o Verenigingen en particulieren kunnen het peterschap opnemen van bepaalde 
landschapselementen, kleine parken, etc.. Hun werk wordt ondersteund via subsidies. 
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A.Water. 

Om zuiver water te kunnen blijven aanbieden, moet de gemeente Lubbeek investeren in 

rioleringen, waterzuiveringsinstallaties en alternatieve methoden. De bijdragen die daarbij van 

inwoners en ondernemingen worden gevraagd, worden gekoppeld aan sociale correcties. Via 

allerlei initiatieven worden gezinnen er daarnaast ook toe aangezet om spaarzaam en duurzaam 

om te gaan met hun waterverbruik. Dit alles vereist een goede communicatie vanuit de gemeente. 

Ten aanzien van overstromingen moet de gemeente zich bezinnen over de nodige maatregelen 

zodat op lange termijn de actuele incidenten zoveel mogelijk vermeden worden. 

o De gemeente zorgt voor een tijdige en degelijke ruiming van al de waterlopen in de 
gemeente. Vanaf nu wordt er altijd gescheiden riolering voorzien, zodat het regenwater 
afzonderlijk kan afgevoerd worden en de waterzuiveringsinstallaties niet verstoord 
worden. 

 
o Particulieren en bedrijven welke niet aangesloten kunnen worden op het rioleringsstelsel, 

krijgen steun voor de aanleg van kleinschalige waterzuivering. 
 

 B. Verstandig natuurbeheer. 

In overleg met de actieve verenigingen die zich met natuurbeheer inlaten, maar ook in 

samenspraak met andere gebruikers van de open ruimte (recreatie, land- en tuinbouw, jagers,…) 

wil de gemeente een verstandig natuurbeheer voeren. 

Bijzondere aandacht verdienen de kleine stukjes natuur die in beheer van de gemeente zijn. Het 

lijkt optimaal dat het beheer hiervan gezamenlijk door de gemeente en de inwoners wordt 

gedaan. Een grote betrokkenheid van de inwoners, bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers, is 

hier ten zeerste opportuun. 

De gemeente zal bovendien ook pogen haar inwoners dichter bij de natuur te brengen door 

bijvoorbeeld wandelpaden in natuurgebieden aan te leggen en te onderhouden en door “eigen 

groen” (tuinen e.d.) te stimuleren. 

C. Afvalbeleid. 

Afval blijft voor de gemeente een belangrijke uitdaging. Het principe “de vervuiler betaalt” is 
daarbij weliswaar rechtvaardig maar niet gemakkelijk als basis voor een gezond gemeentelijk 
afvalbeleid. In onze gemeente voeren we een eerlijke en democratische afval-prijzenpolitiek, 
zowel bij de ophaling (DIFTAR)  als in het containerpark. Mits de nodige sociale correcties, 
bijvoorbeeld voor luiers en medisch afval. Dit is niet alleen rechtvaardiger, maar ook beter voor 
het milieu aangezien de mensen hierdoor zullen aangemoedigd worden om minder vervuilend 
afval te produceren. 
 
Voor vergelijkbaar huishoudelijk afval moeten daarbij ook de ondernemers op het lokaal 

containerpark terechtkunnen. Duurzaam en gesorteerd afvalbeheer is immers ook voor 

ondernemingen aan te raden, zodat het toelaten van ondernemers tot de selectieve 

afvalinzameling op het containerpark een stimulans is om de verschillende afvalfracties nog beter 

te scheiden. 
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De gemeente zal ook op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten inzake afvalbeleid. Zo kunnen 

de afvalstoffen van één bedrijf op een lokaal bedrijventerrein grondstoffen zijn voor een ander 

bedrijf. De gemeente probeert dergelijke win-win-situaties die afval voorkomen te stimuleren. 

 

Lokaal energiebeleid. 

Het gemeentelijk energiebeleid moet erop gericht zijn om het duurzame en efficiënte gebruik van 

energie maximaal te stimuleren en te promoten naar haar personeel, inwoners, scholen, 

ondernemingen,… toe. Hierbij richt men zich op het terugdringen van het energieverbruik, het 

promoten van energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen door voldoende informatie te 

verstrekken en de energiegebruikers te sensibiliseren (bv. via een woon-en energieloket). De 

gemeente speelt hierbij (o.a. inzake hernieuwbare energie) een voortrekkersrol en zorgt er 

tegelijkertijd voor dat de zwaksten ook bereikt worden. Vervolgens moet men duurzame 

(hernieuwbare) bronnen promoten. Vooral sensibilisering, goede informatieverstrekking en 

doorverwijzing van de inwoners zijn bij uitstek taken voor de gemeente als meest nabije 

bestuursniveau. 

Evident kan de lokale duurzaamheidsambtenaar ook de functie van energiecoördinator 

uitoefenen. 

A.Openbare verlichting. 

De openbare verlichting is vaak de grootste elektriciteitsverbruiker van een gemeente. Hierin zijn 

dan ook belangrijke financiële en energiebesparingen mogelijk door het gebruik van energie-

efficiënte lampen en armaturen of het gebruik van een intelligente regeling van de verlichting. Bij 

dit alles moet er echter ook en vooral rekening gehouden worden met de veiligheid van de 

weggebruikers en in het bijzonder de fietsers en voetgangers. Voldoende en goede verlichting 

moet zorgen voor het wegwerken van het onveiligheidsgevoel, het opstellen van een lichtplan 

dringt zich dan ook op.  

 

Een alert en kordaat veiligheidsbeleid, dat ook ontradend en preventief werkt. 

Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke mens. Het nastreven ervan is een taak voor de 

overheid en is een zaak van iedereen. De veiligheid van een samenleving hangt ook samen met de 

sociale verantwoordelijkheid van de burgers. CD&V Lubbeek wil de veiligheidsproblemen 

aanpakken met een doortastend en geïntegreerd veiligheidsbeleid. Het accentueert de 

verantwoordelijkheid van de mens in zijn gemeenschap en beklemtoont een evenwicht tussen 

rechten en plichten. 

Overtredingen mogen niet onbestraft blijven. Ze vragen een kordaat optreden en bestraffing. 

Daarbij dient voldoende aandacht besteed te worden aan de zogenaamde kleine criminaliteit en 

allerlei vormen van overlast die als erg hinderlijk worden beschouwd (bv. sluikstorten). Vaak 

kunnen Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) bijdragen aan een eigen en kordaat 

handhavings- en veiligheidsbeleid. Sensibilisering en preventie spelen een belangrijke rol. Vele 

kleinere initiatieven kunnen zo tot minder criminaliteit leiden en voorkomen is nog steeds beter 

dan genezen. Daarnaast dient sociale controle en overleg met buurten en wijkcomités 

gestimuleerd te worden. Een versterkte band tussen mensen in een buurt zorgt immers voor 
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veiligere en aangename buurten en een grotere sociale cohesie. Buurt Informatie Netwerken, 

Buurt Observatie Akties of buurtbemiddelaars kunnen daar eveneens toe bijdragen en dienen 

door de gemeente en lokale politie ondersteund te worden. Tot slot dragen de ruimtelijke 

ordening, de inplanting en verlichting van pleintjes, ontmoetingsplaatsen, straten, voet- en 

fietspaden, haltes van openbaar vervoer ook bij tot een hoger veiligheidsgevoel. De 

preventiedienst kan in elke wijk jaarlijks een verkennende wandeling organiseren om een 

constante aandacht voor het onveiligheidsgevoel te garanderen. Ook andere diensten (ruimtelijke 

ordening, openbare werken en politie) en bewoners nemen dan deel aan de wandelingen. De 

opmerkingen en de oplossingen kunnen vervolgens opgenomen worden in een stappenplan. De 

preventiedienst staat in voor de opvolging van dat stappenplan. Om te voorkomen dat onveilige 

situaties te lang blijven bestaan, kan de gemeente bij de preventiedienst een meldpunt ‘onveilige 

situaties’ oprichten. Bewoners kunnen hun opmerkingen doorgeven aan het meldpunt, dat instaat 

voor de opvolging. Bijzondere aandacht kan worden besteed aan de veiligheid van 

parkeerplaatsen. Mensen moeten immers zonder ongemakken en met een veilig gevoel hun 

wagen kunnen parkeren.  

 

Herwaardering van de wijkagent. 

CD&V Lubbeek wil de wijkagent meer in het straatbeeld zien verschijnen. Hij is immers de 

uitgelezen vertrouwenspersoon in de buurt. CD&V meent dat deze herwaardering van de 

wijkinspecteur in de eerste plaats begint door zijn of haar belang in het lokale veiligheidsbeleid te 

benadrukken. De wijkagent is ook de meest geschikte persoon om te sensibiliseren en te 

informeren.  

 

Een goede dienstverlening door de brandweer is een noodzaak. 

De brandweer heeft meer taken dan enkel het blussen van branden. De hulpverlening bij 

ongevallen en allerhande dienstverlening (zoals de bestrijding van wespennesten) maken 

eveneens een belangrijk onderdeel van het takenpakket uit. De gemeente moet er op toezien dat 

de brandweer deze dienstverlening optimaal levert en in het bijzonder bij dringende interventies 

(brand en ongevallen) zo snel en efficiënt mogelijk kan werken. Nazicht van de brandkranen is 

dringend noodzakelijk. 

 

Een financieel gezonde gemeente.  

Een gemeente besturen kost onmiskenbaar geld. Daarom staat of valt een gemeentebeleid met 

een goed beheer van de gemeentefinanciën. CD&V Lubbeek wil zorgzaam omspringen met de 

budgetten uit respect voor de belastingbetaler. 

Dit vereist niet alleen dat de uitgaven onder controle worden gehouden, maar dat elke uitgave 

kadert in een beleid ten gunste van de inwoners van onze gemeente. 

We zullen om een gezond financieel beleid te voeren volgende beleidslijnen in acht nemen: 

o Opstellen van prioriteiten. We beseffen dat niet alles tegelijkertijd kan gebeuren. 
 

o We opteren voor een budget in evenwicht. 
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o We concurreren niet met het privé-initiatief van vrijwilligers, non-profitorganisaties of de 

private sector. 
 

o We vermijden prestigeprojecten en budgettaire risico’s en voorkomen dat toekomstige 
generaties onnodig worden belast. 

 
o We kiezen voor duurzaamheid en degelijkheid, maar zoeken geen luxe bij de 

gemeentelijke investeringen, elke investering dient een meerwaarde op te leveren voor de 
gemeente. 

 
o We sluiten contracten af na een open concurrentie tussen de gegadigden. Daartoe zullen 

er regelmatig oproepen tot kandidaten worden gepubliceerd conform de wet op de 
openbare aanbestedingen. 

 
o We zorgen voor een strikte opvolging van de contracten met studiebureaus en 

aannemers. 
 

o We betalen onze leveranciers op tijd. 
 

o We hebben aandacht voor ethisch bankieren. 

 

Investeren in onze toekomst: kinderen en jongeren. 

Om de toekomst te verzekeren moet men ook in menselijk kapitaal investeren. De kinderen en 

jongeren uit de lokale gemeenschappen zijn immers de toekomst van de eigen gemeente. CD&V 

Lubbeek zal investeren in kinderen en jongeren door in te zetten op kinderopvang, onderwijs en 

alle flankerende organisaties en verenigingen. 

De gemeente zorgt ervoor dat er, in elke deelgemeente voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare 

kinderopvang beschikbaar is. Er gaat ook voldoende aandacht naar flexibele en occasionele 

kinderopvang op onverwachte momenten of wanneer een kind ziek is. Daarvoor zorgt de 

gemeente voor overleg met al wie actief is in de gemeente inzake kinderopvang of aangrenzende 

welzijns- en andere domeinen. Wanneer privaat initiatief ontbreekt, neemt de gemeente 

bovendien het voortouw om lokale opvangmogelijkheden te stimuleren, eventueel erin te 

voorzien en ondersteunt zij lokale netwerken tussen kinderopvangvoorzieningen.  

Reeds van jongs af aan hebben sommige jongeren meer aandacht en zorg nodig dan anderen. 

Een gemeente moet de zorg voor deze jonge mensen stimuleren en in overleg met alle betrokken 

partijen vergemakkelijken. Private initiatieven en verenigingen of vrijwilligers verdienen daarbij de 

nodige ondersteuning.  

o We werken samen met de verenigingen en partnerorganisaties die actief zijn in het lokale 
gezinsbeleid. 

 
o We voeren een stimulerings- en recruteringsbeleid voor onthaalouders. 

 
o We organiseren een Lokaal Loket Kinderopvang 

 
o We ondersteunen diverse mogelijkheden van kinderopvang (onthaalmoeders, naschoolse 

opvang, opvang voor zieke kinderen, grabbelpas, …) binnen de gemeente en maken het 
aanbod bekend. 
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o Lokale initiatieven voor occasionele kinderopvang tijdens evenementen worden begeleid 
en ondersteund. 

 
o Gezinnen die kiezen om hun kinderen zelf op te vangen ondersteunen we met een 

aangepaste subsidiering. 
 

o In samenspraak met wijken zullen we diverse kleine speelpleintjes aanleggen en 
onderhouden. 

 
o CD&V Lubbeek zal in het bestuur speciale aandacht schenken aan de kinderen uit 

sociaal kwetsbare milieus. Via de klassieke organisaties (jeugdbewegingen) willen we hen 
maximale kansen geven, waarbij de gemeente de deelnemende organisaties begeleidt en 
ondersteunt. 

 
o Binnen de huidige bibliotheek bouwen we een uitleendienst voor speelgoed (speel-o-

theek) uit voor kinderen tussen nul en zes jaar. Zo kunnen vele kinderen spelen met 
kindvriendelijk speelgoed zonder dat de kosten oplopen voor de gezinnen. 

 
o Ouders met kinderen zitten vaak met veel vragen. De gemeente Lubbeek informeert en 

sensibiliseert over het opvoeden van kinderen. De gemeente moet in deze dan ook een 

faciliterende en ondersteunende rol spelen. 

 

Investeren in onderwijs. 

Ons onderwijs is een onmisbare schakel in het globale beleid, ook van een gemeente. Elk kind 

heeft immers recht op zelfontplooiing, onderwijs en permanente vorming. Met respect voor de 

eigenheid van elk kind en gezin blijft het behoud van de basisscholen in onze gemeente een 

principieel uitgangspunt.  

Opvoeding is echter geen zaak van onderwijs alleen. Een groot deel van de opvoeding krijgen 

kinderen van thuis uit. Het is dan ook belangrijk dat de schoolkeuze kan aansluiten bij de 

opvoedingskeuzes die men thuis maakt. De gemeente moet erover waken dat de pedagogische 

keuzevrijheid van de ouders in deze gegarandeerd wordt.  

Elk kind moet in zijn buurt makkelijk kunnen aansluiten in het onderwijsnetwerk. CD&V 

Lubbeek werkt constructief mee aan degelijke schoolinfrastructuur, projecten, vervoer. Onze 

scholen moeten kunnen voldoen aan een degelijk hedendaags pedagogisch project. Hiervoor 

willen we de nodige didactische en ondersteunende materialen ter beschikking stellen. In dit 

kader stimuleren wij de samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende onderwijsnetten, 

zodat we met lagere investeringskosten over meer kunnen beschikken. CD&V Lubbeek ziet de 

gemeente als ondersteunend orgaan ter beschikking voor directie, leerkrachten en schoolgaande 

kinderen. 

In ons onderwijsbeleid streven we onder meer volgende resultaten na: 

o Uitbouw samenwerking onderwijsnetten. 

 

o Ondersteuning uitbouw schoolinfrastructuur Binkom. 

o De scholen en de verschillende sport- en culturele verenigingen in Lubbeek werken 
samen om de jongeren te laten kennismaken met het aanbod in onze gemeente. 
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o In wederzijds overleg en met goede afspraken zal iedereen gebruik kunnen maken van de 
bestaande infrastructuur. 

 
o Elk Lubbeeks kind, zonder uitzondering, moet aan elke schoolse activiteit kunnen deel 

nemen. We zorgen er samen met de scholen voor dat de schoolrekening duidelijk en 
beheersbaar is. 

 
o We starten waar mogelijk met netoverschrijdend leerlingenvervoer  

 
o We maken de schoolomgeving binnen de gemeente verkeersveilig. Bovendien 

ondersteunen we elke school om de nodige aandacht aan verkeersopvoeding te geven. 

 

Een ondersteunend jeugdbeleid.  

CD&V Lubbeek beschouwt kinderen en jeugd als het fundament van de toekomst. We gaan 

ervan uit dat een stabiele basis zorgt voor een stevige structuur. Hier bouwt elke individu an sich 

aan, gesteund door het gezin en de hele samenleving. Dit idee vormt het uitgangspunt voor ons 

jeugdbeleid! 

CD&V ziet het gezin als de kern van de samenleving. We ijveren dus voor goede 

opvangmogelijkheden of ondersteuning voor jonge ouders zodat zij makkelijk een evenwicht 

kunnen vinden tussen de opvoeding van hun kind(eren) en hun eigen werkgelegenheid. Wij 

willen een aantal ontmoetingsplaatsen voorzien kort bij huis waar ouders met hun kindjes naartoe 

kunnen gaan of waar ze hun kinderen nog wat kunnen laten spelen. In heel wat 

wijken/verkavelingen waren zulke kleinere pleintjes voorzien maar nooit uitgevoerd. 

Wij moeten zorgen dat elke jongere de ruimte en de mogelijkheid heeft zich te ontplooien en te 

ontwikkelen, zij het met wat vrienden of in een jeugdvereniging. Er moeten een aantal plaatsen 

zijn waar kinderen kunnen spelen of jongeren kunnen samenkomen zonder dat zij als overlast 

beschouwd worden. In deze ruimte moet een degelijke infrastructuur worden voorzien zodat 

jongeren zich kunnen ontplooien op gebied van sport, spel en amusement. Ook het onderhoud 

van deze ontmoetingsplaatsen is een aandachtspunt. 

We vragen van onze jeugd ook zelf mee verantwoordelijkheid te dragen over de infrastructuur 

die hen ter beschikking wordt gesteld. We willen de verschillende jeugdverenigingen met elkaar in 

contact brengen en eventueel zelfs laten samenwerken indien mogelijk. Dit overleg kan gebeuren 

in de jeugdraad, die wij zien als een wervend en dynamisch orgaan. 

Wat willen we concreet ingevuld zien: 

o Speelpleintjes- en hoekjes creëren, voorzien of uitvoeren waar ze voorzien waren. 

 

o De gemeente coördineert de jeugdinitiatieven zoals speelpleinwerking en speelstraten. 

 

o De gemeente ondersteunt de bouw van chirolokalen in Binkom en Pellenberg en van 

jeugdlokalen in St Martinus. 

 

o De gemeente ondersteunt de aankoop van tenten voor de jeugdbewegingen. 

 

o Het fuifbeleid wordt opnieuw bekeken en er wordt ruimte gecreëerd zodat ook de grote 

organisaties in Lubbeek een plek kunnen vinden zonder overlast te veroorzaken. 
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o We kopen een mobiele keukeninstallatie voor fuiven. 

 

o We verzekeren de verdere ontwikkeling en uitbouw van de jeugdraad, zodat onze jeugd 

zelf ook aan het woord komt. 

 
Een dynamisch ouderenbeleid. 

De groep van ouderen in de gemeente Lubbeek groeit. Door een dynamisch ouderenbeleid kan 

de gemeente er voor zorgen dat deze ouderen actief blijven binnen hun lokale gemeenschap. 

Actieve ouderen zijn daarbij onmiskenbaar een meerwaarde voor de gemeente. De vele lokale 

initiatieven voor en door ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, moeten door de 

overheid gewaardeerd en ondersteund worden. De gemeente moet in dit kader sensibiliseren, 

partners bijeenbrengen en overleggen, ondersteunen en eventueel zelf initiatieven nemen.  

Een dynamisch ouderenbeleid moet tot stand komen in samenspraak met de ouderen. Een 

actieve participatie van de ouderen aan het beleid is dan ook noodzakelijk en zal door de 

gemeente georganiseerd en gestimuleerd worden. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de 

seniorenraad, als adviesraad. Wij willen de seniorenraad ondersteunen en dit zowel met 

werkingstoelagen als door logistieke steun. 

De vele ouderenverenigingen die onze gemeente rijk is, zijn de ontmoetingsplaats bij uitstek voor 

veel inwoners. Bovendien worden zij vaak draaiende gehouden door een uitgebreide groep van 

vrijwilligers. Op die wijze brengen deze verenigingen veel mensen bij elkaar en zorgen zij voor 

een grotere sociale cohesie in de gemeenschap. Zij verdienen dan ook de volle steun en 

ondersteuning van de gemeente Lubbeek. Gezien de onbekendheid van al deze 

ouderenverengingen in Lubbeek is het noodzakelijk om deze informatie te bundelen in een 

brochure en er de nodige aandacht aan te besteden in het gemeentelijk infoblad.  

Niet alle inwoners van een gemeente nemen deel aan het maatschappelijk leven. Vereenzaming 

plaatst vele mensen in een sociaal isolement. Het lokaal sociaal beleid moet ook voor deze 

inwoners ontmoetingen creëren en zo een verbondenheid met de rest van de gemeenschap doen 

ontstaan. Actieve senioren kunnen bv. skype bij ouderen aan huis gaan uitleggen om het 

isolement te doorbreken met de buitenwereld. Ook het uitleggen van ander moderne technologie 

kan tot de mogelijkheden behoren. 

 

Onze actiepunten: 

o Senioren moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente voorziet 

een eenvoudig maar efficiënt systeem van gemeentelijk subsidiëringsysteem van 

woningaanpassing en de uitbouw van aangepaste woningen voor ouderen.  

o In overleg met alle betrokken spelers inzake woonzorg (zowel thuiszorg- als 

ouderenzorgvoorzieningen, organisaties, middenveld) stippelt de gemeente een lokaal 

woonzorgbeleid uit.  

o Prioritair voor CD&V Lubbeek is het bijbouwen van assistentiewoningen, ook een 

dagcentrum en een rusthuis met een centrum voor kortverblijf ontsnappen niet aan onze 

aandacht. Deze centra kan een oplossing bieden voor de zorghiaten in weekend en 

tijdens verlofperioden. 
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o Wij pleiten voor een actief gemeentelijk beleid om nieuwe woonvormen zoals kangoeroe 

wonen mogelijk te maken. 

o We houden rekening met alle senioren, peilen naar hun vragen en behoeften. Op basis 
hiervan leggen we een beleidsplan voor aan de gemeenteraad. Het beleidsplan zal ook 
aangeven hoe we in de andere activiteiten (openbare werken, politie, … ) met de 
senioren kunnen rekening houden. We volgen de uitvoering ervan regelmatig op.  
 

o Het “Sociaal Huis” met een loket op het gemeentehuis en OCMW moet verder 

uitgebouwd worden. Op deze wijze heeft de bevolking 2 aanspreekpunten voor alle 

vormen van  sociale dienstverlening in de brede zin ( niet enkel zorg , maar ook vragen 

rond wonen, werken, uitkeringen, premies en tegemoetkomingen). 

o De gemeente investeert in een blijvende en degelijke ondersteuning van alle vrije 
initiatieven voor gezins- en bejaardenhulp die lokaal werkzaam zijn. 
 

o Wij voorzien in de nodige financiële ondersteuning via het uitreiken van bv. premies 

voor goedkopere vuilniszakken voor incontinentie materiaal of het financieren van meer 

zorguren.  

o CD&V Lubbeek wil ontmoetingsplaatsen (buurthuis) creëren voor al haar inwoners in 

elke deelgemeente, deze ontmoetingscentra dienen laagdrempelig te zijn en tevens in het 

weekend toegankelijk te zijn. 

o Wij hebben bijzondere aandacht voor mantelzorg.  

o De gemeente moet voldoende initiatieven nemen om de toegankelijkheid van alle 
openbare gebouwen, straten en voetpaden voor personen met een handicap te 
verbeteren. De handelaars worden aangezet om de nodige inspanningen hiervoor te 
leveren. Ook bij het organiseren van eigen activiteiten vergeet de gemeente de 
gehandicapten en zorgbehoevenden niet. 
 

o Ook de aanleg van meer zitbanken en het onderhoud rond deze banken is een prioriteit. 

o We willen een seniorenbeleidscoördinator aanduiden als eerste aanspreekpunt. 

o De gemeente moet zorgen voor een openbaar toilettennetwerk met voldoende en 

toegankelijke toiletten in de eigen gemeentelijke infrastructuur. Horeca- en handelszaken 

aanmoedigen om mensen toegang te verlenen tot hun sanitair is eveneens een taak van 

de gemeente. 

o De eenzaamheid aanpakken is een wezenlijke opdracht waar CD&V Lubbeek mede 

prioriteit aan wil geven door de uitwerking van een eenzaamheidsdetector, die eenzame 

mensen in kaart brengt zodat hen meteen een aanbod op maat kan worden aangeboden. 

Zorgbehoevende mensen en mensen met bijzondere noden worden zo uit hun isolement 

gehaald.  Het dienstencentrum van het OCMW zoekt die mensen actief op. 

o Het creëren van een onthaalbrochure met alle informatie over bestaande voorzieningen 

en verenigingen voor de ouderen. 

o We willen meer postpunten voorzien. 

o Een seniorenspeeltuin met aangepaste sportmogelijkheden met o.a. trampolines behoort 

tot de mogelijkheden. 
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o CD&V Lubbeek zal ouderenverenigingen die administratieve hulp aan huis bieden 

ondersteunen. 

o De gemeente zal verenigingen optimaal ondersteunen wanneer een mindervalide er deel 
van uitmaakt. 

 
o De verdere uitbouw van de belbusmogelijkheden moet bekeken worden.  

o CD&V Lubbeek zal de inwoners informeren over de mogelijkheden van minder mobiele 

vervoer. 

 

Investeren in een gezonde gemeente 

Iedereen vindt een goede gezondheid belangrijk, ook CD&V Lubbeek. Investeren in gezondheid 

loont, gezonde mensen leven langer en hebben een hogere levenskwaliteit. Ze kunnen beter en 

langer voor zichzelf zorgen. Uiteraard heeft gezond leven ook een sociale en culturele functie en 

levert het een positieve impact op de ontplooiing van inwoners en de maatschappij. Gezonde 

inwoners dragen meer bij aan de samenleving, of het nu op de arbeidsmarkt is of als vrijwilliger.  

Daarom wil CD&V Lubbeek de gezondheid van de inwoners bevorderen door het voeren van 

een actief gezondheidsbeleid en met het aanduiden van een Schepen van gezondheid.  

o Aandacht voor alle vormen van preventie. 

o Jaarlijks organiseren wij de maand van de gezondheid.  

o Enthousiasmeren tot bewegen door een aantrekkelijk en laagdrempelig sportaanbod. 

Joggingpaden of “bewegingselementen” in en door de gemeente (in parken,…) zorgen 

bijvoorbeeld op een speelse en recreatieve manier voor een stimulans tot bewegen. 

o Het oprichten van een gezondheidsraad. Deze wordt samengesteld uit mensen die op het 

grondgebied van de gemeente met gezondheidsproblemen bezig zijn, niet alleen 

zorgverstrekkers, maar ook patiënten.  

o De gemeente stelt prioriteiten op basis van de kennis die ze heeft over de 

gezondheidssituatie van haar inwoners. 

o De gemeente pakt gezondheid aan vanuit de beleidsdomeinen waar ze vat op heeft en 

vraagt om samenwerking met het bedrijfsleven, milieuorganisaties, jeugdbewegingen, 

seniorenorganisaties, sportverenigingen, onderwijs, … . 

o De gemeente houdt rekening met de diversiteit van haar inwoners. 

o De gemeente verbindt welzijn en gezondheid, preventie en curatie, profit en non-profit 

in het streven naar hetzelfde gezondheidsdoel. 

o De gemeente en het OCWM neemt als werkgever een voorbeeldfunctie op voor gezonde 

werknemers, met bewegingskansen, een gezond voedingsaanbod, … . 

o De gemeente gaat voor resultaat en kiest voor succesvolle, zichtbare en leuke 

interventies. 
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o De gemeente investeert in mensen die het gezondheidsbeleid uitdragen: gemotiveerde 

koplopers zijn meer waard dan prachtige beleidsplannen. 

o Onze partner bij uitstek om dit alles te realiseren is het LOGO van onze regio (Lokaal 

Gezondheidsoverleg). 

 

Gelijke kansen voor iedereen. 

Een beleid rond gelijke kansen is een belangrijke opdracht voor elke gemeente. Niet iedereen 

heeft immers dezelfde kansen wat betreft de deelname aan politiek en arbeidsmarkt of heeft 

dezelfde noden op het vlak van openbare ruimte, gezondheidszorg, mobiliteit, … . Daarom is het 

nodig dat ook het beleid op lokaal vlak in alle beleidsdomeinen rekening houdt met de 

bekommernissen van alle -werkende, thuiswerkende, alleenstaande, herintredende, mannelijke, 

vrouwelijke, jeugdige, oudere, allochtone – inwoners. Dit vraagt keuzes om rekening te houden 

met de noden van allen bij de aanleg van straten en pleinen en bij het openbaar vervoer, om de 

combinatie van gezin en arbeid te ondersteunen en om een voorbeeldfunctie op te nemen op het 

vlak van personeelsbeleid. Daarnaast is een gelijke deelname van alle bevolkingsgroepen aan de 

lokale politiek een blijvend aandachtspunt. Naast dit diversiteitsbeleid blijft ook een specifiek 

beleid gericht op gelijke kansen voor mannen en vrouwen nodig. 

 

Armoede bestrijden, iedereen een menswaardig leven. 

Armoede bestrijden is meer dan enkel initiatieven nemen om zichtbare armoede aan te pakken. 

Het is tevens op zoek gaan naar verborgen armoede en deze mensen uit de schaduw te halen. In 

overleg met de lokale armoedewerkingen dient de gemeente voldoende aandacht te besteden aan 

armoedebestrijding in het opstellen van een sociaal beleidsplan, inclusief preventie. Voldoende 

inventiviteit kan daarbij een aantal stigma’s verhelpen en mensen in armoede meer betrekken in 

het maatschappelijk leven.  

Kansarme bevolkingsgroepen uit onze gemeente zullen we actief opzoeken om zeker te zijn dat 

we hen voldoende bereiken met het gevoerde beleid. 

o De gemeente maakt gebruik van een gemeentelijke armoedebarometer om de evolutie 

van de armoede in de gemeente jaarlijks te kunnen volgen.  

o Armoede grijpt diep in op onze samenleving. De vaststelling dat sommigen medische 
zorg uitstellen bij een gebrek aan geld, maakt dit nog schrijnender. Het gevecht tegen 
armoede zal een hoofdthema moeten blijven binnen het lokaal sociaal beleid, zelfs in een 
rijke gemeente als Lubbeek. Daarom zullen we een aantal lokale initiatieven verder 
uitbouwen: doorgedreven budgetbegeleiding zonder wachtlijsten, schuldbemiddeling, de 
uitbouw van een aantal lokale sociale economieprojecten. 

 
o Via een motie engageert het gemeentebestuur zich om de bewoners een recht op energie 

toe te kennen. In deze motie wordt, vanuit een visie op menswaardigheid, een afsluiting 
van nutsvoorzieningen als ontoelaatbaar beschouwd. 

 
o Wij stimuleren energiescans. 
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o De gemeente voert de strijd tegen leegstand en verkrotting op. Enerzijds door een 
verhoging van boetes op leegstand en verkrotting, anderzijds door het toepassen van 
bestaande instrumenten zoals het sociaal beheersrecht en voorkooprecht.  

 
o De gemeente voorziet meer middelen voor Sociale Verhuurkantoren zodat zij kunnen 

instaan voor de renovatie van deze woningen, waardoor kwalitatieve en betaalbare 
huurwoningen gecreëerd worden voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. 

 
o De gemeente stimuleert sportclubs en vrijetijdsaanbieders tot een goed onthaal en 

opvolging van maatschappelijke kwetsbare groepen bij hun start in een club. 

 
o Kwetsbare mensen worden expliciet aangemoedigd om te solliciteren voor openstaande 

betrekkingen bij de gemeente en het OCMW. 

 
o Bij het uitschrijven van openbare aanbestedingen voegen wij een sociale clausule toe. 

Deze beoordeelt de mate waarin kandidaten kansen geven aan kansengroepen in hun 
bedrijf. Bedrijven die hierin sterk scoren, krijgen voorkeur bij het toewijzen van 
aanbestedingen. 

 
o De gemeente en het OCMW maken een integraal plan voor armoedebestrijding in 

samenspraak met de betrokkenen. 
 

Een economisch gezonde gemeente. 

Een gemeente die leefbaar wil zijn, wil bruisen en versterken, moet economisch 
gezond zijn. Dit vergt niet alleen bijzondere aandacht voor de lokale middenstand en economie, 
maar vraagt ook voldoende werkgelegenheid voor de inwoners. 
 
Een economisch gezonde gemeente bewerkstelligen doet CD&V Lubbeek door : 
 

o Dialoog tussen burger en bedrijven behouden en stimuleren. 
 

o Een efficiënte dienstverlening aan te bieden o.a. via het ondernemingsloket. Dit loket 
functioneert als centraal infopunt en garandeert een snelle en adequate dienstverlening. 
Via eenvoudige en eenduidige reglementeringen, elke overbodige reglementering is 
daarbij uit den boze. En via eerstelijnshulp bij vergunningsaanvragen.  

 
o Ondernemingen in Lubbeek dragen hun steentje bij tot de financiering van onze 

gemeente via een eenvoudige, duidelijke en rechtvaardige belasting, die zoveel mogelijk 
resultaatafhankelijk is. 

 
o Lokale bedrijven en middenstand krijgen de nodige rechtszekerheid via het ruimtelijke 

structuurplan. Zonevreemde bedrijven die geen of nauwelijks overlast veroorzaken 
worden in de juiste zone ingekleurd via een gemeentelijk uitvoeringsplan. 

 
o Via een KMO Raad pleegt de gemeente overleg met de plaatselijke 

middenstand/ondernemers om tot een goed handels- en economisch beleid te komen. 
Een bloeiende lokale middenstand zorgt bovendien voor leefbare en aangename 
woonkernen. Deze wordt dan ook door de gemeente ondersteund, bv. door rekening te 
houden met de handelaars in het parkeerbeleid, door voldoende aandacht te hebben 
voor buurtwinkels en aangepaste promotie. Concrete knelpunten zoals hinder bij 
openbare werken, bewegwijzering worden in de KMO Raad aangepakt. 

 
o Daarnaast creëert de gemeente voldoende ruimte om te ondernemen, bij voorkeur op 

aangepaste bedrijfsterreinen. 
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o De gemeente voert, in samenwerking met handelsverenigingen, een actief 

localisatiebeleid naar starters toe. Bedoeling is om starters te begeleiden naar de meest 
interessante plaatsen om een zaak te openen en zo leegstand aan te pakken en te 
voorkomen.  
 

o Aandacht voor buurtwinkels, deze voorzien in de dagelijkse behoeften en zijn een grote 
hulp bij de combinatie van gezin, zorg en arbeid. 

 
o De gemeente zal voldoende stimulansen bieden voor initiatieven inzake sociale 

economie. 
 
o Een “job om de hoek” verbetert de levenskwaliteit van de mensen onmiskenbaar. Dit 

bereikt men niet enkel door te voorzien in voldoende lokale werkgelegenheid, maar ook 
een goede en duurzame mobiliteit kan bijdragen tot een optimalisering van de nabijheid 
van werkgelegenheid. De gemeente kan nabije werkgelegenheid bovendien ook een 
handje helpen door, bijvoorbeeld, een databank met beschikbare bedrijfspercelen en –
gebouwen op te richten, zodat lokale ondernemers de nodige ruimte vinden. 

 
o Creatieve economie is een wisselwerking tussen de traditionele sectoren van de 

economie, zoals landbouw, industrie en dienstverlening en de cultuursector. Deze komt 
het meest aan bod in de architectuur, het onderwijs, ambachten, beeldende sectoren, 
muziek, reclame de media en de IT-wereld. De gemeente kan, door deze relatief nieuwe 
vorm van economie te ondersteunen, een aantrekkingspool worden voor deze sector en 
creatievelingen. 

 

o De gemeente zal de contacten met de instellingen van de KULeuven op zijn grondgebied 

verbeteren, en onder meer uitbreiding van de revalidatiemogelijkheden in Lubbeek en 

Pellenberg bepleiten. 

 
 

Een ondersteunend en flankerend beleid voor land- en tuinbouw. 

Een gemeente moet een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid 
ontwikkelen. Dit vereist voldoende inspraak van de lokale land- en tuinbouwers in het beleid, 
correcte informatie en een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Daarnaast zal de 
gemeente in voldoende open ruimte en rechtszekerheid voorzien. Hierin staat het respecteren 
van het agrarisch gebied als open en economische ruimte voor land- en tuinbouw voorop. Tot 
slot zal de gemeente de land- en tuinbouw, de verkoop van hoeveproducten en hoevetoerisme 
promoten en het positieve imago van de sector bevorderen. Ook besteedt de gemeente 
voldoende aandacht en promotie aan streekproducten. Dit zijn immers de “meest eerlijke 
producten”, dicht bij huis gemaakt. 

 
We doen onder meer volgende voorstellen: 

o De gemeente houdt een regelmatig contact met de land- en tuinbouwers in de gemeente, 
onder meer via de landbouwraad, maar ook via de land- en tuinbouworganisaties die 
actief zijn in onze gemeente. 

 
o De gemeente besteedt in haar ruimtelijke uitvoeringsplannen in uitvoering van het 

Ruimtelijk Structuurplan voldoende aandacht aan de noden van de land- en tuinbouwers. 
 

o De gronden die in het bezit zijn van de gemeente of het OCMW worden verpacht aan 
actieve land- en tuinbouwers. 
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o Op dit moment dienen heel wat milieuvergunningen vernieuwd te worden. De steeds 
veranderende regelgeving zorgt voor heel wat onzekerheid bij onze land- en 
tuinbouwers. De gemeente zal alle bedrijven goed informeren en ondersteunen bij de 
vernieuwing van hun vergunning. 

 
o Via promotie, logistieke hulp of bewegwijzering ondersteunen wij bedrijven of 

samenwerkingsverbanden met innovatieve projecten. 
 

o Het gemeentebestuur schakelt de lokale land- en tuinbouwers in voor het beheer en 
onderhoud van kleine parkgebieden, wegbermen, landschapselementen, trage wegen, 
ijzelbestrijding,… 

 
o De scholen in onze gemeente worden aangemoedigd om de nodige activiteiten op te 

zetten rond land- en tuinbouw. 
 
 

Toerisme versterkt een gemeente. 

Een positieve uitstraling, lokaal erfgoed en het Lubbeekse groen zijn belangrijke troeven van 

onze gemeente. Promotie van deze troeven zorgen er mee voor dat inwoners fier zijn op de 

gemeente waar zij wonen en versterkt de eigen gemeentelijke identiteit. Wanneer een gemeente 

voldoende toeristisch attractief is, schept dit bovendien kansen voor zowel de gemeente, de 

lokale ondernemers als de bevolking. Een goede “citymarketing” zet een gemeente op de kaart en 

versterkt zo de gemeente. Dit vereist niet alleen voldoende en goede promotie van de lokale 

troeven, maar vraagt ook de nodige overheidsinspanningen met betrekking tot het behoud van 

het aanwezig erfgoed, het onderhoud van wegen, fiets-, wandel- en voetpaden, bewegwijzering, 

het uitbreiden van voorzieningen voor kampeerders e.d. . De gemeente is inzake toerisme echter 

geen eiland op zich. Een goed toeristisch beleid is dan ook best geënt op de toeristische 

streekvisie en heeft eveneens voldoende aandacht voor streekproducten en de samenwerking met 

lokale handelaars en horeca in het bijzonder. We beogen onder meer de promotie van onze eigen 

streekproducten via het opstarten van een boerenmarkt met streekproducten en producten uit de 

lokale economie en de opmaak van een inventaris waar men streekproducten kan aankopen in 

Lubbeek. 

 

Sport dicht bij huis – iedereen in beweging. 

Wanneer men in de eigen gemeente, dicht bij huis, voldoende sportfaciliteiten vindt, versterkt 

men de lokale gemeenschap. Een gezonde gemeente heeft immers nood aan gezonde inwoners. 

Met dit doel in het vooruitzicht wil CD&V in Lubbeek een volwaardig en duurzaam sportbeleid 

uitbouwen met gelijke kansen voor elke inwoner. Toegankelijkheid, betaalbaarheid en nabijheid 

zijn daarbij essentieel. 

Wij zullen de nadruk leggen op volgende krachtlijnen: 

o Een goed sportbeleid is laagdrempelig en wordt onderbouwd met een sportbeleidsplan, 
opgesteld door de sportdienst en een evenwichtig samengestelde sportraad zorgt daarbij 
voor de nodige inspraak en participatie van de sporters.  

 
o De sportinfrastructuur in onze gemeente is al goed uitgebouwd. We stimuleren het 

breder gebruik van deze accommodaties. Buurtinitiatieven en andere (sport-)clubs 
dienen ook gebruik te kunnen maken van de investeringen van de gemeente. De 
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gemeentelijke overheid bemiddelt. De tarieven voor het gebruik van de infrastructuur 
zullen sociaal verantwoord moeten zijn.  

 
o We investeren in de uitbouw en het onderhoud van een aantal kleine sportpleintjes op 

verschillende locaties in de gemeente. 
 

o Het toelagereglement voor sportclubs zal een eerlijke verdeling van de beschikbare 
middelen garanderen. Dit reglement moet ook het versnipperen van subsidies tegengaan 
en de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende sportclubs 
bevorderen. Ook de vorming van de diverse lesgevers in de clubs en de ontwikkeling van 
een goede jeugdopleiding worden door het reglement extra ondersteund. De subsidies 
zullen ook in verhouding staan tot het aantal sporters afkomstig vanuit de gemeente. 

 
o Het gemeentelijke infoblad moet nog meer worden gebruikt als communicatiemiddel en 

als meldpunt, ook voor sport en gezondheidstips. Vertrekplaats en starturen van 
joggingclubs bijvoorbeeld kunnen vermeld worden. 

 
o Een on-line reservatiesysteem voor de zalen van de gemeentelijke sportinfrastructuur 

moet toelaten om ook ‘last minute’ reservaties te maken.   

o De sporthal zal regelmatig onderhoud en opfrissing krijgen. 

 
Tot slot moet de gemeente initiatieven ondersteunen die tot doel hebben iedereen, mannen en 

vrouwen – die nog altijd minder aan lichaamsbeweging doen - over alle leeftijdscategorieën en 

bevolkingsgroepen heen, in beweging te krijgen. 

 
Een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod op maat. 

Cultuur bindt de samenleving, het brengt mensen tot ontmoeting en verzorgt mee de sociale 

contacten. CD&V Lubbeek wil aan het lokale cultuurleven belangrijke impulsen geven door 

volgende initiatieven: 

o Een aangepaste infrastructuur. Op basis van een behoeftedetectie willen we tot een 
betere afstemming van vraag en aanbod komen rekening houdend met de financiële 
draagkracht van de gemeente. 

 
o Hierbij hebben we een bijzondere aandacht voor de uitbouw en werking van de 

gemeentelijke bibliotheek en het ACE – centrum. 
 

o We ondersteunen waar mogelijk de sociaal-culturele verenigingen bij het organiseren van 
hun activiteiten. We willen hen de nodige technische, logistieke en financiële 
ondersteuning geven via aangepaste subsidiereglementen. 
 

o We bouwen bestaande initiatieven in overleg met de organisatoren verder uit en 
betrekken en begeleiden hen bij nieuwe initiatieven. 

 
o We dragen er zorg voor dat elke inwoner van onze gemeente kan participeren aan het 

culturele leven in onze gemeente en er mee de drager van wordt. 
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Ondersteuning van verenigingen. 

Het verenigingsleven in Vlaanderen bloeit. De vele socio-culturele verenigingen, jeugd- of 

sportverenigingen die onze gemeente rijk is, zijn in de gemeente dé ontmoetingsplaats bij uitstek. 

Bovendien worden zij vaak draaiende gehouden door een groep vrijwilligers. Op die wijze 

brengen deze verenigingen veel mensen bij elkaar en zorgen zij voor een grotere sociale cohesie 

in onze gemeenschap.  

CD&V Lubbeek gelooft sterk in de kracht van het vrijwilligerswerk en wil een actief beleid 

voeren dat vrijwilligers erkent en hun werk ondersteunt. 

We realiseren dit met volgende acties: 

o De gemeente zal meer samenwerken met de verenigingen in Lubbeek. Bestaande 
initiatieven stimuleren, aanmoedigen en op vraag coördineren. 

 
o Een actief subsidiebeleid wordt uitgebouwd in overleg met de verenigingen, gebaseerd 

op de noden en behoeften van dit middenveld. 

o Bij de aanwerving van de gemeentelijke medewerkers zullen we competenties die mensen 
elders verworven hebben in de uitoefening van hun vrijwillig engagement laten 
meetellen. 

 
o De gemeentelijke website geeft toegang tot een vrijwilligersdatabank. Zo wordt een 

forum uitgebouwd voor de verschillende Lubbeekse verenigingen, met voldoende 
aandacht voor informatie, vragen en vacatures (als vrijwilliger). 

 
 

Ontwikkelingssamenwerking 

De gemeente moet een belangrijke rol spelen in een geëngageerd Noord- Zuidbeleid. Een goed 
lokaal ontwikkelings-samenwerkingsbeleid kan de inwoners meer bewust maken van de Noord- 
Zuidproblematiek en draagt bij tot meer ontwikkelingssamenwerking.  
 

In Lubbeek willen wij daar verder werk van maken met volgende acties: 

o De reeds uitgebouwde GRIS (Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking) 
moet alle initiatieven binnen de gemeente bundelen, zij krijgen hiervoor logistieke en 
administratieve ondersteuning. 

 
o Indien er voldoende financiële ruimte is zijn wij voorstander om het groeipad van het 

budget voor ontwikkelingssamenwerking  tot ongeveer 0.15% van het gemeentelijke 
budget aan te houden. 

 
o We bevorderen educatief werk van plaatselijke organisaties, groepen en individuen die 

werken aan de Noord-Zuid verhoudingen. Educatie is immers de eerste stap in de 
opbouw van een lokaal ontwikkelingsbeleid. 

 
o We sluiten ons aan bij de vredesgemeenten, van de organisatie Pax Christi. Wij willen 

ingaan op de oproep voor vrede en geweldloosheid. 
 

o Wij wensen het fairtradelabel te behalen. 
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o CD&V Lubbeek is voorstander van de oprichting van een LOI (Lokaal opvanginitiatief) 
en een stedenband met het Zuiden. 

 

 

Europese samenwerking. 

Een gemeente staat niet op zichzelf. Ze is een onderdeel van het Vlaamse Gewest, België, de 
Europese Unie, de geglobaliseerde samenleving. Een internationale band kan een gemeente 
versterken en mensen verbinden. 
De bestaande initiatieven zoals Linden groet Linden kunnen inspirerend werken om dit verder uit 

te bouwen, ook in de andere delen van de gemeente. 

Een stedenband of jumelage met een gemeente in Europa verhoogt het wederzijds begrip tussen 

de inwoners omtrent hun levensgewoonten, opinies en cultuur. Jumelages en Europese 

samenwerking dragen bovendien bij tot de uitstraling van de gemeente en betekenen ook op het 

vlak van toerisme een meerwaarde voor de gemeente. Daarnaast kan de gemeente een belangrijke 

rol spelen in het sensibiliseren van de inwoners voor de Europese Unie en Europese zaken. 

 


