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iedereen inbegrepen

Hiervoor heb ik als lijsttrekker maar één 
woord en dat is dankbaarheid.
Dankbaar voor het unanieme vertrou-
wen dat ik van mijn CD&V ploeg kreeg 
om de lijst te trekken.

Dankbaar voor iedereen die heeft bijge-
dragen aan dit schitterende resultaat.
Dankbaar voor alle helpende handen, 
groot en klein, zowel voor als achter de 
schermen.

Dankbaar voor de 2.394 stemmen, als 
absolute ondersteuning voor het CD&V 
project waarmee we naar de kiezer zijn 
gestapt.
Dankbaar voor de kans die we op 1 
januari 2013 krijgen om onze 100 wen-
sen voor 1000 mensen te realiseren in 
Lubbeek.
Wat we beloofd hebben, kunnen en 
gaan we ook uitvoeren.

Paul Duerinckx

Gemeenteraadslid en toekomstig 

Eerste Schepen

14 oktober 2012 is een historisch kantelmoment voor CD&V Lub-
beek. Van de 10.094 uitgebrachte stemmen gingen 2.394 naar 
CD&V, wat overeenkomt met 23,7 % van het totaal aantal stemmen 
en 6 van de 23 zetels in de gemeenteraad.
Na 30 jaar oppositie is CD&V Lubbeek, met Paul Duerinckx als 
lijsttrekker en geflankeerd door 22 valabele kandidaten, erin ge-
slaagd terug toe te treden tot de bestuursploeg, samen met NVA 
en Lubbeek Leeft. Een welgemeende dankuwel van de lijsttrekker!

Een 
welgemeende 
dank u wel
vanwege de lijsttrekker!
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Na de installatievergadering van het 
OCMW zullen 3 nieuwe kandidaten 
inschuiven in de gemeenteraad: Her-
man Vangilbergen, Andries Hofkens en 
Ellen Lammens. U koos opnieuw voor 
Marina Stas, die in ons dorp al poli-
tiek actief  is sinds 1982. Zij neemt op 
1 januari 2015 het voorzitterschap van 
de gemeenteraad over van Jo Pierson. 
Deze laatste gaat 9 maanden later mee 
naar het schepencollege als schepen 
van financiën, begroting, middenstand, 
KMO, zelfstandigen, informatie en 
internationale samenwerking. 

Tenslotte is ons meest prestigieuze 
mandaat weggelegd voor Paul Duerin-
ckx die in de strijd der titanen schit-
terend scoorde met 1202 stemmen. 
Paul zal eerste schepen zijn in Lubbeek 
gedurende de volgende 6 jaar. Zijn be-
voegdheden liggen in openbare werken, 
infrastructuur en mobiliteit, erediensten 
en begraafplaatsen.

Van deze nieuwe ploeg gaat een enor-
me gedrevenheid en enthousiasme uit. 
Zij zullen werken volgens de 2 hoofd-
principes van de CD&V campagne: 

‘100 wensen voor 1000 mensen’ en het 
VERA-principe. Want onze V van ver-
draagzaamheid, de E van eerlijkheid, de 
R van respect en de A van actie zullen 
onontbeerlijk zijn als we deze nieuwe 
kans ten volle willen benutten!

Onze schepenen zullen elke don-
derdag voor u ter beschikking staan. 
Aarzel niet hen te contacteren. Als u 
zelf  een kijkje wil komen nemen in de 
gemeenteraad, dan kan je dat doen elke 
laatste woensdag van de maand. Ook 
de gemeenteraadsleden staan ter uwer 
beschikking. Elke gemeenteraad kun-
nen zij vragen meenemen, dus spreek 
hen vooral aan!

Jo Pierson

Gemeenteraadslid en toekomstig 

voorzitter gemeenteraad

Nieuw bestuur met nieuwe kansen!
Op 2 januari 2013 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. 
Dit luidt een hele nieuwe periode in voor Lubbeek en ook voor 
CD&V! Rond de tafel zetelen de eerste 2 jaar 4 oranje gemeente-
raadsleden, 2 schepenen en 1 voorzitter. Vanaf einde 2015 komt er 
voor ons een schepenambt bij.

Paul Duerinckx Jo Pierson Marina Stas

Ellen Lammens Andries Hofkens Herman Vangilbergen



5

Voor 14 oktober hoorden we de meest 
diverse scenario’s en voorspellingen over 
de verkiezingsuitslag. Jullie zullen nau-
welijks 4 zetels overhouden declareerde 
de ene. Wij behouden er 8 wist de an-
dere met stelligheid te verkondigen.

In de aftastende gesprekken met andere 
partijen, de weken voor de verkiezingen, 
bleek ook daar veel onzekerheid en twij-
fel over de mogelijke scenario’s.

Onze militanten versleten samen vele 
paren schoenen om in direct contact 
met de inwoners van onze gemeente het 
gesprek aan te gaan, en ons project te 
verdedigen. Anderen verkondigden luid 
dat je vooral niet voor onze kandidaten 
moest kiezen.

Ook binnen onze groep bleven we niet 
van spanning en verkiezingskoorts ge-
spaard. De moeilijke lijstvorming en de 
gevolgen ervan lieten sporen na. Maar 
de campagne sterkte de banden binnen 
het team en deed iedereen geloven in 
ons eigen project.

De verkiezingsuitslag zelf  heeft ook 
ons verrast: wie had verwacht dat N-VA 
zo sterk zou scoren? Zelfs hun eigen mi-

litanten niet! Bij die grote verschuiving 
heeft CD&V wel goed stand gehouden. 
Onze kandidaten hebben een mooi 
resultaat neergezet, hoewel sommige 
van onze mensen minder vlot hun harde 
werk uit het verleden in persoonlijk 
stemsucces konden vertalen. Maar ook 
dat is politiek, en wie het spel speelt, 
kent de harde wetten die het sturen.

Op de verkiezingsavond stak NV-A 
de hand uit, om samen een meerder-
heid te vormen. Ook vanuit de andere 
kant werd hard aan de mouw getrok-
ken. Niettegenstaande een verlokkelijk 
aanbod, heeft CD&V in alle nederigheid 
gekozen om met NV-A een bestuur 
voor Lubbeek uit te bouwen, en dat met 
Lubbeek Leeft nog verder te versterken. 
Als dat geen averechtse redenering is! 
Niet voor de postjes kiezen, niet voor de 
macht of  het aanlokkelijk aanbod, maar 
voor de inhoud en het respecteren van 
de wil van de kiezer.
Zo willen wij dat er aan politiek wordt 
gedaan en zo zal CD&V Lubbeek het de 
komende jaren verder doen.

De averechtsen,

Ingrid Vanden Berghe en Erik Willems

Besturen met visie
Het idee dat we na 30 jaar zelf 
het bestuur van ons dorp mo-
gen uitmaken, maakte de bedrij-
vigheid van de ganse ploeg na 
14 oktober nog meer gedreven. 
Werkgroepen werden gevormd, 
de verschillende bevoegdhe-
den werden verdeeld en alle 
informatie doorgespeeld. Een 
hele reeks mensen werden extra 
bevraagd, maar ook de ervaring 
van onze gemeente- en OCMW-
raadsleden kwam meteen van 
pas. We willen werkelijk het 
beste voor Lubbeek!

Alle 23 kandidaten uit onze lijst hebben 
zich geëngageerd om mee te schrijven 
aan het beleid van de gemeente. Zo 
zijn er de werkgroepen: politieraad, 
openbare werken en verkeersveiligheid, 
onderwijs en kinderopvang, jeugd/sport 
en cultuur, ruimtelijke ordening en mi-
lieu, financiën en begroting, welzijn/so-
ciale zaken/senioren/volksgezondheid 
en OCMW. Hierin wordt ons partij-
programma verder uitgespit. Wij willen 
aan de coalitiepartners een evenwichtig 
voorstel doen met oog voor elk domein. 
Het spijtige aan dit verhaal is dat tijdens 
de gemeenteraad van 24 oktober het 
huidige bestuur toch nog haar goedkeu-
ring voor het gemeenschapscentrum 
doorduwde. Dit legt een enorme hypo-
theek op het te gebruiken budget, maar 
ook daar gaan we zeker proberen een 
gulden middenweg te vinden. Alles te-
gelijk verwezenlijken gaat spijtig genoeg 
niet kunnen, maar ook stap voor stap 
zullen we trachten de toekomst van ons 
dorp te verzekeren!

Jo Pierson

Gemeenteraadslid en toekomstig 

voorzitter gemeenteraad

Een averechtse reflectie 
op de verkiezingen
Nu het stof van de verkiezingsslag weer is gevallen, is het goed 
om eens terug te blikken op de voorbije verkiezingen in Lubbeek, 
met een averechtse CD&V bril.
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Het gaat voor het eerst over een dubbel-
mandaat. De OCMW-voorzitter is ook 
schepen van Welzijn en sociale zaken. Zo is 
er een permanente link tussen het dagelijks 
bestuur van de gemeente en het OCMW.
CD&V leverde ook al in het vorige bestuur 
de grootste fractie in het OCMW en nam 
daar al in discretie grote verantwoordelijk-
heid. We zijn ervan overtuigd dat we samen 
met de coalitiepartners en de andere par-
tijen constructief  kunnen samenwerken in 
de toekomst. Dat zal ook nodig zijn anders 
komen er grote problemen op ons af. 
De vergrijzing van de bevolking is zo’n 
bijzondere uitdaging waarop we ons moe-
ten voorzien. Het zorgaanbod zullen we 
moeten versterken en verder uitbouwen.

De huidige crisis zal zich ongetwijfeld ook 
verder laten voelen bij onze inwoners. Met 
meer noden en meer aandachtspunten tot 
gevolg, in tijden van financiële crisissen be-
tekend dat meer doen met onze middelen.
Met vele “kleinere” projecten van mantel-
zorgpremie over preventieve gezondheids-
campagnes tot aanpakken van armoede 
en vereenzaming willen we concrete 
oplossingen aanbieden. 100 wensen voor 
1000 mensen willen we zo realiseren. Een 
warme oproep om ons hierin te onder-
steunen want zonder de blijvende inzet 
van ons gemeente en ocmw-personeel en 
de vele vrijwilligers en verenigingen is dit 
onbetaalbaar.
Onze mensen bereiden zich op dit ogen-

blik voor op hun taak. Om onze mensen te 
ondersteunen werden intern ook werk-
groepen opgericht. Wil je meedenken en 
werken rond een bepaald thema laat het 
ons dan weten. kvancoppenolle@cdenv.
be of
0495 21 62 21.
U kan ook lid worden van CD&V en zo 
toetreden tot een dynamische groep van 
vrijwilligers die de dagelijkse werking van 
onze vereniging dragen. 
U kan met uw inbreng ook mee vorm 
geven aan het beleid in onze gemeente. 
http://www.cdenv.be/nu-lid-worden
of  neem contact met onze voorzitter: 
Marijke Gidts
016 / 46 23 96 
marijke_gidts@hotmail.com

Koenraad Van Coppenolle
Fractieleider CD&V Lubbeek en toekom-

stig OCMW-voorzitter

Knip uit en noteer in je agenda
Vrijdag 11 januari 2013 om 19u: nieuwjaarsreceptie met gastspreker Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van welzijn, 
volksgezondheid en gezin in zaal santro te Binkom
Zaterdag 23 februari 2013 van 14u tot 17u: kindercarnaval in zaal libbeke te Lubbeek
Zondag 26 mei 2013 van 14u tot 18u: dessertennamiddag in ontmoetingscentrum Sint Kwinten te Linden
Zaterdag 5 oktober 2013: breugelfestijn in de parochiezaal te Pellenberg ✁

Meer weten over CD&V Lubbeek? 
Neem dan eens een kijkje op onze website: http://lubbeek.cdenv.be/
of op onze facebookpagina: http://www.facebook.com/cdenvlubbeek

Welzijn in goede handen
Naast de 1ste schepen en een gedeeld mandaat van schepen 
van financiën zal CD&V Lubbeek ook de schepen van Welzijn / 
OCMW-voorzitter leveren. Zo komt ook het sociale beleid in han-
den van Christendemocraten.

Koenraad Van Coppenolle, 
toekomstig OCMW-voorzitter

Marijke Gidts,
huidig en toekomstig OCMW-raadslid

Hugo Simoens,
toekomstig OCMW-raadslid


