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Gemeenschapscentrum in Lubbeek

CD&V Lubbeek wil werk maken van een haalbare oplossing voor de 
gemeentelijke bibliotheek en feestzaal. 
Onze gemeente is toe aan nieuwe infrastructuur om de gemeentelijke 
bibliotheek in onder te brengen. Daarnaast zal het voor iedereen dui-
delijk zijn dat van feestzaal Libbeke nog slechts naden overblijven.
Lees verder op pagina 4!

Waarom kiezen voor CD&V en geen 
andere partij? Een vraag die iedereen zich 
wel eens stelt als er verkiezingen zijn. Die 
vraag stelde ik me ook, nog niet zo lang 
geleden. Ik kan u uitleggen waarom ik koos 
voor CD&V.
Mijn ervaring met CD&V? Positief! Ik 
werd ontvangen alsof  ik er al jaren bij was. 
Ze betrokken me bij nieuwe ideeën en 
lieten mij vrij om één van die ideeën uit te 
werken. Raad nodig omtrent vragen die 
mensen mij stellen? Er is altijd wel iemand 
bij wie ik terecht kan.
Elke partij heeft zijn mindere punten. Maar 
CD&V Lubbeek wordt gedragen door 
gewone mensen. Daardoor is de partij 
op mensenmaat. Een partij die beweert 
perfect te zijn, is niet menselijk. Dit alles 
maakt CD&V Lubbeek anders dan andere 
partijen.
Kortom, waarom CD&V? Omdat men 
de mensen respecteert en als gelijken ziet. 
Denk maar aan VERA, Verdraagzaamheid, 
Eerlijkheid, Respect & Actie. 4 woorden, 4 
standpunten, 4 redenen om voor CD&V te 
kiezen!

Kristof Monival
Voorzitter Jong 
CD&V Lubbeek

Zondag 26 mei 2013 van 14u tot 18u
in Ontmoetingscentrum
Sint Kwinten in Linden

deSSertennamiddaG

Waarom Cd&V?



Gemeenschapscentrum 
in Lubbeek

Cd&V Lubbeek Website

Bouwprojecten uit het verleden hebben 
ons geleerd dat de uiteindelijke kost 
dikwijls hoger uitkomt. 

Onze CD&V-fractie heeft dan ook 
steeds aangestuurd op een inkrimping 
van het gemeenschapscentrum. Het 
werd zelfs een strijdpunt tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 ok-
tober 2012. Zelden krijgt de kiezer de 

kans om zich zo expliciet uit te spreken 
over een individueel dossier. En de 
Lubbeekse kiezer heeft gesproken ...

Het standpunt van CD&V werd alleen 
nog maar versterkt door de precaire 
financiële situatie waar Lubbeek zich 
thans in bevindt. Ondanks de opge-
bouwde spaarpot, zit Lubbeek met een 
structureel, negatief  bilan. In tijden van 

crisis blijft Lubbeek investeren, maar 
moeten we ook elke euro rationeel 
uitgeven. 

Gelet op de duidelijke verkiezingsuit-
slag viel de demarche van het vorige 
beleid om het dossier “Gemeenschaps-
centrum” er op de gemeenteraad van 
24 oktober 2012 toch nog door te 
krijgen, ten zeerste te betreuren. 

CD&V houdt evenwel woord. Op 
de gemeenteraad van 27 maart 2013 
werd de in oktober genomen beslis-
sing ingetrokken. Dit biedt de huidige 
coalitie de ademruimte om terug rond 
de tekentafel te gaan zitten. Ambitieuze 
projecten mogen al prestige geven aan 
onze gemeente, maar het moet vandaag 
én morgen nog betaalbaar blijven. 

“100 wensen voor 1000 mensen.” 

Hoe de nieuwe gemeenschapsinfra-
structuur er precies gaat uitzien, is nog 
niet helemaal uitgemaakt. De ideeën 
worden nu op papier gezet. Wordt 
uiteraard vervolgd!

Andries Hofkens
Gemeenteraadslid CD&V

De bedoeling is om -afhankelijk van het onderwerp- per maand een thema in de 
kijker te plaatsen van wat er nauw aan het hart ligt in onze gemeente.
Hier vragen we de medewerking van alle inwoners uit Lubbeek.
Welke (verbeterings)punten, (aandachts)thema’s, e.d. spreken u aan?
Ook al staat onze beleidsnota boordevol te verwezenlijken punten, uw bijdrage is 
voor ons belangrijk.
Laat het ons weten ...op het volgende  mailadres: cdenvlubbeek@gmail.com

Onder het vorige beleid werden de eerste stappen gezet voor de 
bouw van een gemeenschapscentrum dat een aantal gemeen-
schapsfuncties had moeten vervullen. Het project werd zeer ambiti-
eus opgevat en werd geschat op een goede 5 miljoen euro. dit was 
té ruim voor de functies waar onze gemeente écht nood aan heeft. 

U vindt op onze website in de linkerkolom een nieuw item 
“Gesprekspunt van de maand”: 
http://lubbeek.cdenv.be/gesprekspunt-van-de-maand.
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Jong Cd&V en speelpleinen

de sneeuwtelefoon

Een nieuw pleintje in Linden, eentje aan 
de Gellenberg en ook het project rond 
het Kalvariebos werd sindsdien gefina-
liseerd. Deze pleintjes werden plechtig 
geopend naar aanleiding van de ‘Buiten-

speeldag’ van 27 maart en ook daar waren 
heel wat van onze kindjes te gast. Jong 
CD&V wil zich in de toekomst blijven 
inzetten voor de jonge gezinnen onder 
leiding van Kristof  Monival.

Het is een eerste stap in de verdere uit-
bouw van de speelpleintjes in Lubbeek.

Jo Pierson
Gemeenteraadslid en 

voorzitter gemeenteraad

Ons land  heeft één van de langste, koudste 
en sneeuwrijke winters achter de rug.
Voor een landelijke gemeente als Lub-
beek  met meer dan 200 km wegen in eigen 
beheer is de organisatie van de winterdienst  
ieder jaar een hele opdracht, zeker de eerste 
3 maanden van 2013.

Het strooien van de wegen is teamwerk  
tussen 3 ploegen: een firma uit Tienen, ons 
eigen gemeentepersoneel en de landbou-

wers uit Lubbeek.
Zij verdienen een oprechte felicitatie: Lub-
beek is er voor het eerst in geslaagd om alle 
wegen berijdbaar te houden zodat iedereen 
op tijd naar werk en  naar school kon.

Het nieuwe bestuur met schepen van 
Openbare werken, Paul Duerinckx, heeft 
ook een nieuw element toegevoegd aan de 
winterdienst: de sneeuwtelefoon.

te onthouden voor volgende 
winter
Als 70-plusser of  als persoon met een 
handicap, officieel ingeschreven in de ge-
meente Lubbeek, kan je beroep doen op de 
gemeentelijke diensten om je stoep sneeuw- 
en ijzelvrij te maken.
Neem hiervoor contact met de sneeuwtele-
foon op nummer 016 31 63 10.

Je betaalt een tussenkomst van 5 euro per 
begonnen kwartier. De medewerkers van 
de gemeente komen langs , nadat eerst de 
wegen, de omgeving rond de scholen, de 
stoep aan de crèches en de stoep bij de ont-
haalmoeders sneeuwvrij werden gemaakt.

De sneeuwtelefoon staat goed nabuurschap  
niet in de weg:de stoep van je buur sneeuw-
vrij maken is hartverwarmend toch!

Paul Duerinckx
Eerste Schepen

Jullie herinneren je vast de ludieke actie van Jong Cd&V vorige 
zomer op het Lubbeekse dorpsplein. na onze oproep voor meer 
speelpleintjes door de Jong Cd&V-ers en hun kindjes, rezen de 
speelpleintjes als paddenstoelen uit de grond. 
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retributiereglement op het verkopen 
van rattenvoederdozen

Water is een kostbaar goed! 
Waterbeheer - Afvalwater - rioleringen

Op de gemeenteraad van 27 maart 2013 
werd beslist om een retributiereglement 
goed te keuren op de verkoop van 
rattenvoederdozen. Als CD&V-fractie 
kunnen wij ons hier volledig achter 
zetten.

Gezien het toenemende rattenprobleem 
is het de taak van de gemeente om rat-
ten te bestrijden op openbare domei-
nen. Privé-eigenaars dienen hiervoor 
echter zelf  in te staan op hun privé-
domeinen.

Momenteel stelt de gemeente 1872 rat-
tenvoederdozen ter beschikking. Deze 
worden gestockeerd op de gemeente-
lijke werkplaats maar kunnen ook afge-
haald worden op het gemeentehuis. De 
rattenvoederdoos kost aan de gemeente 
7 euro maar de gemeente neemt hier-
van 4 euro voor haar rekening en stelt 

ze voor 3 euro te koop aan de inwoners 
zodat deze op een veilige manier aan 
rattenbestrijding kunnen doen.

Het rattenvergif  is nl. op een veilige 
manier verpakt, men steekt het in de 
voederdoos, het blijft droog en het 
wordt maximaal opgenomen door de 
ratten met als gevolg dat de andere die-
ren geen slachtoffer meer worden van 
het rattenvergif  dat anders overal in het 
openbaar verspreid ligt. Het is ander-
zijds ook een besparing want vorig jaar 
werden er bijna 13 000 zakjes rattengif  
uitgedeeld, dit zal door het gebruik van 
de rattenvoederdozen minderen daar 
het niet meer overal in het openbaar 
ligt maar via de rattenvoederdozen veel 
intensiever gebruikt wordt.

Marina Stas
Gemeenteraadslid

In maart konden we in de kranten 
nog lezen dat België voor de tweede 
keer door de Europese Commissie 
voor het Europees Hof  van Justitie 
wordt gedaagd, omdat ons land de 
doelstellingen inzake waterzuivering 
niet heeft gehaald. Iedereen die een 
beetje vertrouwd is met de Lubbeekse 

situatie, weet dat onze gemeente in 
hetzelfde bedje ziek is. Het nieuwe 
bestuur heeft de vaste wil om -binnen 
de budgettaire mogelijkheden- het 
beleid in gunstige zin om te buigen.

In de huidige legislatuur alles realise-
ren is niet mogelijk, maar het nieuwe 
beleid moet zeker al duidelijk zicht-
baar worden.

Voor elke inwoner van Lub-
beek een eigen aanpak?
De nieuwe aanpak kan de gemeente 
niet alleen uitvoeren. Vooreerst zullen 
wij hiervoor intens samenwerken met 
de intercommunale Riobra, die voor 
de praktische uitvoering instaat. Bo-
vendien hebben wij de hulp van u al-
lemaal nodig. Want naast verantwoord 
watergebruik dient aandacht geschon-
ken aan het scheiden van regenwater 

en afvalwater. En wanneer geldt die 
verplichting? Welke 4 manieren kun 
je toepassen om hemelwater af  te 
koppelen ? Hoe gebeurt de keuring 
van de riolering? En wat gaat ons dit 
kosten ? Hoe zit het met de subsidie-
aanvragen ? 

Het één en ander vind je reeds op 
onze website: http://lubbeek.cdenv.
be/gesprekspunt-van-de-maand

Voor meer praktische info kan je terecht bij 
Paul Duerinckx, schepen openbare werken, 
op telefoon 0475 232 258 of  
email paul.duerinckx@skynet.be.

Jan Janssens
Voorzitter CD&V Lubbeek


