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daden inbegrepen

312 programma’s,

7 prioriteiten

Zes jaar geleden vroegen we 
op basis van een programma 
jullie vertrouwen. Dank voor 
dat vertrouwen (1 op de 3 
stemmen) en steun. De VLD 
(10 % verlies) besloot geen 
rekening te houden met dit 

signaal van de kiezer en hield 
ons uit het beleid.
We hebben verschillende 
pogingen gedaan om tot een 
samenwerking te komen. Men 
verkoos daar niet op in te 
gaan.

We kijken nu graag terug en 
maken een balans op vanuit 
de oppositie.

Lees het hier, op pagina 4!

CD&V-Lubbeek gaat er in groep voor!
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Waarom CD&V zo noodzakelijk 
is in Lubbeek
De belastingen werden nog 
verhoogd in 2004. De dienst-
verlening naar de bevolking 
verbeterde in die periode ech-
ter niet evenredig. Bitter weinig 
werd de laatste jaren gereali-
seerd door de VLD-SP-a-Groen 
meerderheid. Er valt dus veel te 
doen. 

Veel geld werd niet of  verkeerd be-
steed. Veel beloftes gemaakt die niet 
ingelost werden. Grote gesubsidieerde 
investeringen via Vlaams Gewest en 
Aquafin bleven uit.
Een uitermate slechte balans voor de 
meerderheid.
Wel kon CD&V vanuit de oppositie 
haar stempel drukken. In zes jaar tijd 
werden op gemeenteraad, dankzij de 

constructieve oppositie, vele projec-
ten waar we wel konden achterstaan 
goedgekeurd. Andere projecten werden 
realistisch gemaakt. Een gemeenschap-
centrum en bibliotheek op mensen-
maat. Andere accenten zoals een man-
telzorgpremie, een nieuwe schoolbus 
en andere kleinere wensen konden we 
realiseren.
Het immobilisme binnen de meerder-
heid heeft het bestuur echter verlamd.
Er is dus nog wat werk aan de winkel. 
Maar er is maar één mogelijkheid om 
volop te wegen op het beleid en dat is 
zelf  de handen uit de mouwen steken. 
Daarom vragen we opnieuw het ver-
trouwen en weer bieden we jullie een 
programma. Bij ons krijg je wel die 
keuze. Wij bieden een stabiel gezond 
en ervaren alternatief.

Denk na, maak uw keuze. En stem 
verstandig. 
Ga niet voor het avontuur. Dat hebben 
we de laatste jaren al voldoende gehad. 
Maar kies wel voor de verandering die 
Lubbeek nodig heeft. Enkel een stem 
op CD&V kan dit mogelijk maken.

Koenraad Van Coppenolle
Fractieleider CD&V Lubbeek

Wat wil CD&V realiseren? 
Dat jeugdverenigingen eindelijk hun lokaal 
kunnen gebruiken!

Wie onderneemt actie?
CD&V Lubbeek keurt Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan goed, wat hoog-
nodig is om de scouts en KLJ aan lokalen 
te helpen.

Kent u de geschiedenis?
Na 6 jaren van palaveren werd in maart 
2012 het ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
Lubbeek Sint-Martinus in de gemeente-
raad voorlopig goedgekeurd. Reden van 
deze versnelde actie was de bouw van 
onze jeugdlokalen. 

Tegenslag
Tijdens die 6 jaren liepen er verschillende 
zaken mis; onduidelijke grondrechten, 
benodigde aanvragen te laat ingediend, niet 

te realiseren beloften …  met een onmen-
selijke vertraging tot gevolg. Wanneer dan 
uiteindelijk de werken van start gingen, 
viel de verkeerde muur om en kon er terug 
van voor af  aan begonnen worden. Alle 
moeite voor het verzamelen van voldoen-
de middelen ten spijt.

Ongunstig beleid
In onze gemeente werkt men met 2 maten 
en gewichten. We betreuren het ten zeerste 
dat als er op 1 bouwwerf  een muur te veel 
valt, de bouwwerf  wordt stilgelegd, terwijl 
men 100 meter ver  een verdieping te veel 
plaatst op een gebouw en dit gewoon 
kan doorgaan! Nu lijkt het alsof  het RUP 
(Ruimtelijk Structuur Plan) moet worden 
gestemd in functie van de bouw van de 
jeugdlokalen Sint-Martinus. Dat klopt niet. 
Het gebouw zelf  had er al kunnen staan 
en ook het RUP zelf  hadden we al eerder 
kunnen stemmen.

Wat is het CD&V standpunt over het 
RUP?
• Lubbeek moet het heft in eigen handen 

nemen bij het opstellen van het RUP 
en niet wachten tot er een noodgeval 
aandient om in actie te schieten..

• Lubbeek heeft nood aan consequente 
dorpsplannen dat rekening houdt met 
de Lubbeekse noden en niet met stede-
lijke!

Jo Vanluyten-Pierson
Gemeenteraadslid

{jeugdverenigingen inbegrepen}
dossier ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) lubbeek dorp
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CD&V realiseerde al een 
succesvolle campagne 
Op 5 augustus 2012 toverden onze 
kandidaten het Dorpsplein om tot 
een speeltuin onder het motto ‘WIJ 
WILLEN SPELEN’. De schuif  af, 
trampoline en ander speelgoed werden 
zeer gesmaakt! Dit werd meteen geap-
precieerd door jonge Lubbekenaren die 
boodschappen deden met hun kindjes.

‘WIJ WILLEN SPELEN’ 
wordt vervolgd
Aanleiding is een aantal gelijksoor-
tige gesprekken met verschillende 
ouders: “Ga ik naar vrienden in Linter, dan 
spelen mijn kindjes buiten op het klimrek van 
de wijk. Gaan we op vakantie in Oostduin-
kerke, dan gaan de kindjes spelen op het pleintje 
terwijl ik een boekje lees op de bank. Er staat 
een schommel, een wip, een klimtoren, enz… “

Ouders worden nu gedwongen allemaal 
zelf  een speeltuin te voorzien in eigen 
tuin. Men spreekt samen af  om de 
kinderen te laten spelen, maar dat sluit 
eventuele nieuwe vriendjes en kindjes 
van nieuwe inwoners uit. 

Met kinderen buiten ko-
men vraagt de nodige 
veiligheid
“… We kunnen helemaal binnendoor langs 
kleine paden. De ene keer gaan we te voet, met 
of  zonder kinderwagen, het andere moment 
nemen we de fiets. Superleuk voor de kinderen!”

Ook hier knelt dikwijls het schoentje
 • In de ene straat mag je 90km/u rijden 

en is er geen voetpad (denk maar aan 
Vosken en Dunberg). 

 • De kleine straatjes zijn levensgevaarlijk 
door putten in de wegen (denk aan het 

Roth en Hogebergweg). 
 • De fiets is niet echt aan te raden, de 

kinderwagen nog minder, vooral niet 
in de Dorpsstraat waar je een tweede 
kindje niet bij de hand kan vasthou-
den. Idem voor dorpsplein! 

{veiligheid inbegrepen}
U hoort nog van ons!

Jo Vanluyten-Pierson
Gemeenteraadslid

Er was eens een gemeente waar 
de beleidsvoerders vooral oog 
hadden voor de noden van AL 
haar inwoners…

Elk beleid kost geld en daarom vroeg 
en kreeg het bestuur de nodige financi-
ele middelen van haar inwoners. Elkeen 
ervoer dat de gevraagde bijdrage 
overeenstemde met ieders draagkracht. 
Het beleid was er zich ter degen van 
bewust, dat hun inwoners heel wat in-
spanningen dienden te leveren om deze 
noodzakelijke middelen op te brengen. 
Wetende dat elke euro slechts eenmaal 
uitgegeven kon worden, beoordeelden 
ze elke uitgave op hun doelmatigheid 
en efficiëntie.

In de uitvoering van haar beleid werden 
ze bijgestaan en ondersteund door een 
goed opgeleide en gemotiveerde groep 
ambtenaren, die dienstvaardigheid aan 

de inwoners als hun voornaamste plicht 
zagen.

Gezinnen, ouderen, jongeren, jeugd-
beleid, armoede, onderwijs, cultuur, 
preventieve gezondheidszorg, sport en 
toerisme … geen enkel beleidsdomein 
ontsnapte aan hun aandacht.

Met verenigde krachten creëerden de 
beleidsvoerders, personeel samen met 
alle verenigingen een gemeente waar 
het aangenaam om te wonen was. Na-
tuur en milieu werden op een harmo-
nische wijze verzoend met de land- en 
tuinbouw. Een goede ruimtelijke orde-
ning en een veilige verkeersomgeving 
kwamen als een logisch gevolg van dit 
beleid te voorschijn.

Zich opgenomen wetend in het grote 
Europees huis zetten ze een krachtige 
ontwikkelingssamenwerking op met 

plaatselijke centra in de minder bedeel-
den landen. Ook anderen mochten het 
goed hebben.

Er was eens … kan dit enkel een 
sprookje zijn? Neen, dit moet geen 
sprookje blijven. Het kan, maar niet 
zonder de steun van elke inwoner van 
Lubbeek realiteit worden.
Laten we er samen voor gaan?

Jan Janssens
Kandidaat CD&V-Lubbeek

Er was eens…

{ouders en kinderen inbegrepen}
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Fuiven in Lubbeek? 
20 jaar geleden kon dat bijna elke week, 
in onze parochiezalen en in de (op dat 
moment nieuwe) feestzaal Libbeke! 
Een goede fuif  bracht destijds een 
jeugdvereniging algauw 100 000 BEF in 
het laadje.  De jeudvereniging haalden 
het papier zelf  op: 50 000BF, Vlaamse 
kermissen: goed voor 25 000 BF. 

Situatie heden: 
Slechts 1 fuif  per vereniging in 
de Libbeke maakte dat jongeren 
uitweken naar discotheken in de 
weekends waarin er niets te doen 
was. Papier werd opeens opgehaald 
door ecowerf, niets tegen herstructu-
rering, maar minder inkomsten voor 
jeugdverenigingen

Kermis op het dorp? 
Elke deelgemeente had zijn eigen ker-
mis, waar we zo naar uitkeken
Situatie heden: 
Gaandeweg is er wat veranderd. 
Vlaamse kermissen werd niet echt meer 
gesmaakt en ook de kermiseigenaars 
vinden het niet meer de moeite om 
naar ons Dorp te komen

{amusement inbegrepen} 

Tijden veranderen…
… dat beseffen we maar al te goed, maar de nood aan festiviteiten die de mensen van het dorp 
samenbrengt, veranderen niet. Kijk maar naar de kermis in Binkom en Pellenberg! 

Zet je keel open!
CD&V treedt hier met de campagne ‘ZET JE KEEL OPEN!’ naar voren.
Als vliegende start bij deze campagne organiseerden we een praatcafé, waar JONG CD&V het voortouw nam. Met een aan-
tal superfijne voorstellen als resultaat:
• Feestruimte is nodig! Er moet terug een plaats komen die aantrekkelijk is voor de jeugd en waar ze graag mee verantwoordelijk-

heid voor dragen.
•  Sommige verenigingen stelden de vraag of  we geen eventing terrein kunnen voorzien met mobiele keuken waar verenigingen 

grotere activiteiten kunnen organiseren. Dat kunnen ook massafuiven zijn, grotere restaurantdagen of  andere activiteiten.
• Jeugdlokalen moeten aangepast zijn aan de noden van de jeugd. Lokalen voor scouts en KLJ Lubbeek, Chiro Binkom, Chiro 

Pellenberg. We moeten hen stimuleren, informeren en financieel ondersteunen in het vernieuwen en onderhouden van hun 
infrastructuur. 

• We kunnen de dorpspleinen rond de periode van kermissen afsluiten en verenigingen aanmoedigen er een rommelmarkt, ham-
burgerverkoop of  iets dergelijks te organiseren. Zo trekken we de kermiskramers terug aan en brengen we onze verenigingen in 
de verschillende deelgemeenten samen.

Jo Vanluyten-Pierson
Gemeenteraadslid

Hoe ziet Lubbeek dorp er binnen 
20 jaar uit? 
In de gemeenteraad van maart 
van dit jaar werd het eerste 
ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) 
voorlopig aanvaard. Dit is het 
eerste beleidsdocument op 
basis van het gemeentelijk 
structuurplan(GRS).

De CD&V visie is terug te vinden in 
het voorstel: 
“Een dorpskern als een afgebakend 
centrumgebied met een concentratie 
van voorzieningen. Een levendig en 

leefbaar centrum sterk verweven met 
de woonfunctie. Maar ook met aantrek-
kelijke publieke ruimten op een vlotte 
en veilige wijze toegankelijk. Het door-
gaand verkeer ondergeschikt aan de 
verblijfsfunctie. Een dorpscentrum met 
vrijwaring van het omliggende land-
schap voor meer kwaliteit en ook voor 
recreatief  medegebruik, met natuurge-
bieden verbonden met de kern.”
Uiteraard ook ruimte voor jeugdver-
enigingen (zie elder in dit nummer) 
maar ook zoveel meer dan dat. Een 

echt mooi en proper dorpscentrum 
als publieke ontmoetingsruimte.  Met 
ruimte voor zorgwoningen (senioren). 

Luchtfoto Lubbeek dorp
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CD&V Lubbeek heeft op 14 oktober 
ook een kandidaat op de provincie-
raadsverkiezingslijst. Marijke Gidts, 
voorzitter van onze CD&V-afdeling, 
ondervoorzitter van de CD&V regio 
Tienen en tevens OCMW-raadslid zal 
het district Tienen vertegenwoordigen 
van op plaats 5.

Graag stel ik me even aan u voor: Ik 
ben Marijke Gidts, 31 jaar geboren en 
getogen in Pellenberg. School gelopen 
in de gemeentelijke basisschool van Pel-
lenberg en het O.L.V. van de Rozen-
krans instituut te Lubbeek. 
Werkzaam als PWA (plaatselijk werk-
gelegenheidsagentschap) beambte in 
Rotselaar en Keerbergen. Voorheen 
werkzaam op het vredegerecht en op 
de dienst ruimtelijke ordening en ste-
denbouw van de gemeente Kraainem. 
Dankzij uw vertrouwen sinds 2006 
OCMW raadslid. 

Mijn sociaal engagement staat centraal 
in mijn leven. Met respect luister ik 
naar elke inwoner. Inspraak en partici-
patie zijn geen ijdele woorden voor mij. 

Ik ga voor een goed bestuur met in-

spraak ten dienste van onze inwoners. 
Ik engageer mij om onze lokale troeven 

in de kijker te zetten. Senioren, zorg, 
gezondheid, gelijke kansen en betaal-
baar wonen zijn mijn prioriteit.
Ik wil mijn kennis en ervaring graag 
nogmaals 6 jaar ten dienste stellen van 
de gemeente en haar inwoners. Met uw 
vertrouwen geef  ik Lubbeek een stem 
in de provincie. 
Op mij mag je rekenen voor een beleid 
dicht bij de burger.
Met gedreven groet,

Marijke Gidts
Contacteer mij: 016/46.23.96
Of  neem een kijkje op mijn website: 
www.marijke.gidts.cdenv.be

Onze kandidaat voor de provincieraad

1 WYNANTS Marc

2 CLAES Ingrid

3 MEERBERGEN Els

4 RODEYNS Maurice

5 GIDTS Marijke 

6 BERGE Wim

7 CEYSSENS Jos 

Kandidatenlijst 
provinciedistrict Tienen

Met oog en ruimte voor water en 
beken als groene assen. Veel veiliger 
ook, met oog voor mobiliteit. Ook met 
het nieuwe mobiliteitsplan in opmaak. 
Oplossingen voor parkeerproblemen. 
Oog ook voor zwakke weggebruikers 
en trage wegen. 
Had het aan CD&V gelegen we had-
den onze visie veel meer zichtbaar 
gemaakt in dit RUP. Er is niet of  veel 
te weinig gestuurd door de huidige 
meerderheid. Gelukkig maar misschien 
en gelukkige maar heeft het studiebu-
reau goed werk afgeleverd.

Waar het nu wel op aan komt is dat 

aan dit plan, aan deze visie ook gestalte 
wordt gegeven door een goed kracht-
dadig bestuur. Wat ons betreft met 
CD&V. Enkel dan is er garantie dat 
het plan niet op het schap blijft liggen 
stof  vergaren. Tot een volgende dure 
update.

Koenraad Van Coppenolle
Fractieleider CD&V Lubbeek

Lubbeek dorp
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Koenraad Van Coppenolle
(kvancoppenolle@cdenv.be)
www.lubbeek.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@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
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Iedereen inbegrepen, ook u!

… Waar het goed is om te wo-
nen
Betaalbaar wonen blijft in onze streek 
één van de grootste uitdagingen waar 
onze provincie een belangrijke rol in te 
spelen heeft. 

De expansie van de KULeuven, UZ 
Leuven en spin-offs (30.000 werkne-
mers en expansieve studentengroei 
de komende jaren) is de hefboom, de 
kapstok, om samen (Leuven, Aarschot, 
Tienen, Diest en de landelijke gemeen-
ten rondom hen) een krachtige strategie 
te ontwerpen om vitale coalities te cre-
eren inzake wonen, werken, mobiliteit, 
cultuur, ontspanning en natuur voor de 
hele regio.

In de landelijke gemeente dient er 
gefocust te worden op ‘duurzame open 
ruimte’: versterken omgevingskwaliteit, 
plattelandstoerisme, recreatief  medege-
bruik, cultuurhistorisch patrimonium, 
natuurverbindingsgebieden, waterber-
ging en landbouw.

Nog te vaak worden mensen getrof-
fen door wateroverlast. De provincie 

reserveert financiële middelen voor 
overstromingsgebieden en werkt samen 
met andere besturen aan een duurzaam 
en integraal waterbeleid.

… Waar het goed is om te leven
Vlaams-Brabant werkt aan een breed 
sociaal beleid en waakt erover dat er 
voor iedereen voldoende voorzienin-
gen zijn op het vlak van kinderopvang, 
thuisopvang, woonzorg... 

CD&V ijvert voor het gelijktijdig inzet-
ten van een degelijk openbaar vervoers-
aanbod, functionele fietsverbindingen 
en de optimalisatie van de doorstro-
ming op de autowegen om tegemoet te 
komen aan de huidige mobiliteitspro-
blemen.

De provincie dient te waken over de 
ongewijzigde situatie rond de N3 en het 
behoud van de afrit Boutersem op de 
E40.

Cultuur en erfgoed is springlevend 
in de regio Leuven. Vlaams-Brabant 
steunt in haar toekomstig cultuurbeleid 
lokale culturele ambities, nieuwe kunst-

uitingen en blijft inzetten op musea met 
regionale uitstraling zoals de Museum-
site Tienen. 

De toekomst is aan de jeugd. CD&V 
wil met een goed uitgebouwde provin-
ciale jeugddienst en uitleendienst, het 
lokale jeugdbeleid en jeugdverenigingen 
maximaal ondersteunen.

Onze provinciale domeinen, zoals het 
Vinne in Zoutleeuw, blijven een be-
langrijk uithangbord van het recreatief  
beleid. 

… Waar het goed is om te wer-
ken
KMO’s zijn een belangrijke bron van 
tewerkstelling en vormen een essentieel 
onderdeel van onze economie. Het is 
van belang dat we starters blijvend on-
dersteunen aan de hand van de investe-
ringssubsidie en hen begeleiden in hun 
aanvangsfase. 

Land- en tuinbouw is een belangrijke 
economische speler in onze regio en 
dat moet ook zo blijven. 

Programma provincieraad 
regio Tienen


