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CD&V wil een bestuurbaar Lubbeek
Sinds de gemeenteraadsver-
kiezingen van oktober 2006 
wordt Lubbeek bestuurd 
door een krappe paarse 
(Open VLD en SP.a) meer-
derheid van 12 tegen 11. Een 
zwakke uitgangspositie, en 
dat bleek al snel. Vanaf de 
eerste dag waren er tekenen 
van slecht bestuur en onkun-
dig beleid. Drie jaar op rij 
kwam de begroting veel te 
laat, de gemeente moest het 
telkens doen met voorlopige 
twaalfden. Dit was maar een 
topje van de ijsberg. 

Begin 2009 stapt schepen Verheyden 
uit de meerderheid. Lubbeek wordt 
voor de eerste keer onbestuurbaar.
Lubbeek haalt de nationale pers: deze 
is niet mals voor zijn burgemeester 
Vranckx. Zijn wil is wet, overleg en 
teamwork zijn woorden die hem onbe-
kend zijn, chantage en manipulatie is 

een huismerk. De gemeente werd even 
weer bestuurbaar, op het moment 
dat Groen! van idee veranderde: een 
sprong vanuit de oppositie naar een 
Lubbeekse paarsgroene meerderheid 
moest kunnen in ruil voor een voorzit-
tersplaatsje in de gemeenteraad. Maar 
’t kan verkeren en zo gebeurde ook 
in Lubbeek. Tijdens de gemeenteraad 
van februari 2011 verliest Lubbeek 
weer zijn meerderheid, wanneer twee 
schepenen en twee gemeenteraadsle-
den van Open VLD besluiten als onaf-
hankelijke te gaan zetelen. Afgelopen 
met het paarsgroen halfjaartje.

Voorjaar 2011
Hier staan we dan, anderhalf  jaar voor 
de verkiezingen De breuk in het huidig 
gemeentebestuur is nog maar eens een 
teken van het falend beleid van deze 
meerderheid.  CD&V heeft vorig jaar 
de hand gereikt om uit de politieke im-
passe te geraken. CD&V mandataris-
sen hadden op korte termijn een vol-

ledig beleidsprogramma uitgewerkt op 
maat van de noden van de Lubbeekse 
bevolking. Een degelijk beleidspro-
gramma dat in schril contrast stond 
met de hebberige agenda van de Open 
VLD kopman Vranckx. Op hoogharti-
ge wijze werden we weggelachen door 
een respectloze burgemeester.

De toekomst
CD&V Lubbeek is ervan overtuigd 
dat de Lubbeekse bevolking een ander 
bestuur wil. CD&V Lubbeek is ervan 
overtuigd dat Lubbeek beter verdient.
CD&V Lubbeek is een stevige ploeg, 
met gedreven raadsleden, waar respect 
voor elkaar geen ijdel woord is.
CD&V Lubbeek staat klaar voor de 
verkiezingen van oktober 2012: ons 
programma is een waardig alternatief  
voor een goed bestuur in Lubbeek.

Paul Duerinckx
Gemeenteraadslid
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Episode zoveel – Het OCMW

De perikelen van een verbrokkelde meerderheid

Op 1 januari zou het mandaat van 
OCMW voorzitter overgaan van 
Betty Lismont naar Dominique 
Antonis. Maar die was intussen 
verhuisd, dus moest er opnieuw een 
voorzitter aangeduid worden. 

De burgemeester wilde absoluut 
zijn vriend Jan Van Brusselt op de 

voorzittersstoel, want 
er was afgesproken dat 

Betty maar 4 jaar mocht 
blijven. Maar Betty wilde 

zelf  ook nog wel wat langer 
blijven. Moest zij haar been 

stijf  gehouden hebben, dan 
was het OCMW voorzitterschap 

in onze handen terecht gekomen.  
De Burgemeester, in de rug gedekt 
door de SP.a coalitiepartner, heeft 
dan geen enkel middel onbenut ge-
laten om mevr. Lismont de arm om 
te wringen, tot ze volgens haar  
eigen zeggen onder dwang een 
voordrachtakte voor Van Brusselt 
ondertekende. Als dat de sfeer is 
onder de coalitiepartners, dan kun-
nen we alleen maar blij zijn dat we 
daar niet bij zitten. Het is niet aan 
ons om de loftrompet te blazen 
over mevr. Lismont, maar haar to-
taal incompetent noemen zoals een 
voormalig SP.a gemeenteraadslid 
op de website van Het Nieuwsblad 
deed na de nieuwjaarsreceptie van 
het OCMW, is een persoonlijke  
aanval die getuigt van weinig  

respect. 

Niettegenstaande deze perikelen 
binnen de OCMW raad blijven we 
vanuit CD&V ernstig werk leveren. 
Conform de afspraken van net na 
de verkiezingen volgde Maria Schre-
vens Groenraadslid Magda Verbee-
len op in de raad en in het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. Maria 
werd ook aangeduid als lid van het 
lokaal advies comité waar de nuts-
bedrijven (gas, elektriciteit, water) 
problemen in verband met slechte 
betalers binnen de gemeente met 
het OCMW bekijken. Met onze ste-
vige fractie van 4 leden op 9 zorgen 
we er in de raad voor dat ondanks 
de verdeeldheid bij de meerderheid 
het OCMW toch correct bestuurd 
wordt. Door onze constructieve 
houding kan er verder gewerkt wor-
den, en staan de OCMW klanten 
niet in de kou. En dat is natuurlijk 
het belangrijkste doel.

Ingrid Vanden Berghe
OCMW-raadslid

Het is ondertussen al ruim 
bekend dat de Lubbeekse 
meerderheid helemaal aan 
diggelen ligt. Ook in het 
OCMW viel er puin te rui-
men bij de aanvang van het 
nieuwe jaar. 

Vlnr: Maria Schrevens, Marijke Gidts, Freddy 
Duerinckx, Ingrid Vanden Berghe

Dat dit loont, zagen we dit jaar aan 
een overvolle zaal Libbeke waarin 
wij zorgden voor een clown, een 
discoshow, ballonnen, confetti, 
slingers, maskers, drank en frietjes. 
De Lubbeekse bevolking zorgde 
voor vele verklede kinderen en ook 
heel wat ouders in feeststemming. 
Dit jaar sloegen de leden van JONG 
CD&V en Vrouw en Maatschappij 
de handen in elkaar. We vergaten de 
Lubbeekse politiek en genoten van 
een heerlijk namiddagje ‘remmen 
los’!

Jo Pierson
Gemeenteraadslid

1 keer per jaar doen we niet aan politiek!

1 keer per jaar buigen we ons niet over ernstige dos-
siers. 1 keer per jaar laten we alles gewoonweg los. 1 keer 
per jaar bezorgen wij de jonge Lubbeekse gezinnen een 
heerlijke namiddag vol zot carnavalplezier. 

Vlnr: Ronny Haroux, Steven Adams, Hugo Simoens, Angela Rodaer,  
Jo Pierson, Marijke Gidts en Jozefine Collaer
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Op de gemeenteraad van oktober 
vorig jaar heeft de CD&V fractie  
bij monde van Koenraad Van  
Coppenolle gevraagd om op deze 
plaats een veiligheidssas voor  
fietsers aan te brengen.

2 maand later was het fietssas reeds 
gerealiseerd. Fietsers kunnen nu niet 
anders meer dan afremmen en  
komen veilig aan in Linden centrum.

Dergelijke ingrepen maken deel uit 
van de CD&V visie op veilig verkeer 
in de dorpskernen.

Paul Duerinckx
Gemeenteraadslid

Ooit was Lubbeek een 
rustige gemeente. Het was 
de tijd dat we despotisch 
geregeerd werden. Weinig 
inspraak, schepenen die 
konden doen waar ze zin in 
hadden en een verouderd 
apparaat. 

Geleidelijk aan wilden de inwoners 
echter iets anders en zo verloren 
de liberalen veel van hun pluimen. 
Ze hadden echter nooit geleerd te 
overleggen. De coalitie was wankel, 
afspraken werden niet nagekomen 
en jaar na jaar kwamen er meer bar-
sten in de eigen partij.
Ik neem u even mee naar vorig 
jaar. In de lente van 2010 kondigde 
Groen! fier aan dat ze tot de be-
stuursmeerderheid toetraden. Hun 
informatieblad kopte “Groen! treedt 
toe tot de meerderheid”. In ruil 

daarvoor kregen ze de voorzitter 
van de gemeenteraad en er kwamen 
groene accenten in het beleidsplan.

Laat mij u nu weer terugvoeren naar 
een nieuw jaar, een nieuwe lente. In 
2011 barst de VLD verder uit elkaar. 
Weg meerderheid! SP.A en Groen! 
dreigen met lege handen achter 

te blijven omdat de voormalige 
grootste fractie door interne strub-
belingen verdeeld is. Terwijl SP.A de 
moed heeft om de moeilijke situatie 
uit te zweten probeert Groen! nu in 
alle talen te ontkennen dat ze een 
meerderheidspartij zijn. In hun pers-
bericht van begin maart zegt men: 
“We hebben vanuit de oppositie niet 
gekozen voor een postje. We blijven 
in de oppositie en ik vroeg alleen 
het voorzitterschap van de gemeen-
teraad.” Vorig jaar klonk dit echter 
heel anders.

De lafheid om geen verantwoor-
delijkheid op te nemen voor de 
gemaakte keuzes hebben ze in elk 
geval al snel opgepikt van de vrien-
den van de VLD. 

Hugo Simoens
Gemeenteraadslid

Een been uit het bed

CD&V zorgt in Linden voor een veilig fietssas

Vlnr: Maria Verbelen, Paul Vandenpanhuyzen, Jozefine Collaer, Hugo Simoens, Paul 
Duerinckx

Wie in Linden vanaf de speelweide “De vijf beuken” rich-
ting centrum naar beneden fietste, kwam plots en met 
grote snelheid op de Nachtegalenstraat terecht. Een zeer 
gevaarlijke situatie.
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CD&V heeft met Jozefine 
Collaer en Guido Salaets, 
2 vertegenwoordigers in 
de raad van bestuur van 
het PWA. Het PWA geeft 
mensen die reeds lan-
gere tijd werkzoekend 
zijn de kans om terug in 
contact te treden met de 
arbeidswereld. Zij kunnen 
hun inkomen op een legale 
manier verhogen door het 
uitvoeren van allerlei 
activiteiten.

Wie kan beroep doen op het 
PWA?
Alle privé personen, niet-commerci-
ele verenigingen, lokale overheden, 
onderwijsinstellingen en land- en 
tuinbouwbedrijven kunnen activitei-
ten laten uitvoeren door het PWA.

Voor welke activiteiten kan u 
terecht bij het PWA?
Hulp voor: klein tuinonderhoud, 
kleine herstellings- en onderhouds-
werken in en om de woning, opvang 
en/of  begeleiding van kinderen en 
zieken, het verrichten van adminis-
tratieve formaliteiten, het bewaken 
en verzorgen van dieren tijdens de 
afwezigheid van de eigenaars. 

Kostprijs
Het jaarlijks inschrijvingsgeld 
bedraagt 7,44 euro. De vergoeding 
dient te gebeuren door middel van 
PWA cheques, per begonnen werk-
uur overhandigt u één cheque aan 
de PWA werknemer. Een cheque 
op naam kost 6,20 euro en geeft 
recht op belastingsvermindering. 
W.I.G.W.’s betalen 5,95 euro per 
cheque. Tevens dient u een ver-
plaatsingsvergoeding te betalen van 
0,15€/km.
Voor meer informatie kan u contact 
opnemen met de PWA beambte 
Lieve De Langhe.

Het PWA kantoor is gelegen in het 
gemeentehuis, Gellenberg 16  te 
3210 Lubbeek. U kan de PWA  
beambte telefonisch bereiken 
op 016 47 97 06  

of  via mail: pwa@lubbeek.be
Openingsuren: 
Dinsdag: 8.30 u. – 11.55 u
en 12.30 u. – 16.00 u.
Vrijdag: 8.30 u. – 11.55 u.

Er is een wachtlijst om u te regis-
treren als nieuwe gebruiker dankzij 
het lage werkloosheidcijfer van onze 
gemeente. 

Voor verdere inlichtingen kan u ook 
altijd terecht bij onze PWA raadsle-
den.

Jozefine Collaer
PWA raadslid

Onze mandatarissen in het plaatselijk 
werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Jozefine Collaer en Guido Salaets

Voel je je aangesproken voor mee te werken  
aan de verdere uitbouw van onze partij?
Wil je hulp bieden bij het organiseren van 
onze activiteiten of wil je mee helpen 
met het “bussen” van onze folders?  

Contacteer dan Marijke Gidts:  
0479/81.35.54.

Colofon
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