
 

Onze schepenen 
 

Paul Duerinckx 

Koenraad van Coppenolle 

Als we de mensen vragen 

wat zij vinden van het 

huidige bestuur, horen we 

heel wat positieve reac-

ties. Dat is natuurlijk een 

opsteker, voor het werk 

van de hele ploeg. We 

moeten niet overmoedig 

worden, maar dit geeft 

veel goesting om hard 

verder te werken. 
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Voor een warm Lubbeek 



 

Meerjarenplan 2014-2019 

Het herwaarderen van het gemeentelijk wegennet 
om de verkeersleefbaarheid en het comfort 
van de weggebruiker te verhogen 

 

 Heraanleg Dorpsstraat: in samenwerking met Riobra 
voor de wegenis– en rioleringswerken(2015) 

 Heraanleg Bollenberg – Lubbeekstraat met uitrusting van 
fietspaden in samenwerking met Riobra 
(aandeel rioleringen)(2017-2018) 

 Buitengewoon onderhoud Lubbeekse wegen 
(volgende 6 jaar) o.a. onderhoud fietspad Meenselstraat. 

Kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid 
Investeren in culturele infrastructuur: 

 

 de bouw van een nieuwe bibliotheek (2014-2015) 
 de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum 

(2016-2017). 

 

De 2 maquettes kunt u trouwens gaan bezichtigen in het 
gemeentehuis. 

Jeugdbeleid:  Ontmoetingsplaatsen voor jongeren 
 
 Verdere realisatie van de lokalen voor de plaatselijke 

Chiro Nemas in Binkom (dec. 2014) 

 

 Financiële ondersteuning ten voordele van jeugdlokalen 
Chiro Crescendo van Pellenberg; 
Scouts en KLJ in Lubbeek 

Het nieuwe schoolgebouw sluit aan 

op de bestaande refter op de site van 

het oud gemeentehuis van Binkom. 

Kwalitatief en duurzaam onderwijsbeleid 
Investeren in onderwijs: 
 Realisatie van het project school Binkom 

(samen met het chirolokaal) (2014). 
 Heraanleg schoolomgeving Binkom: 

Aanleg lerarenparking en tijdelijke parkeerzone
(leaderproject – Europese subsidies) (2014-2015) 

 Opwaardering dorpskern Binkom: 
Aanleg van kus- en rijzone, buurtparkje, een zachte 
verbinding tussen de woonkern rond de kerk in Binkom 
en de Sint-Rochuskapel, openstellen van voetweg 60 
tussen de Schoolstraat en de Waterstraat en de daarop 
aansluitende voetwegen 

 Bouwproject school Pellenberg (2015- 2016) 



 

Paul Duerinckx  is eerste schepen bevoegd voor 

openbare werken, patrimonium, mobiliteit, erediensten en 

begraafplaatsen. 

 

Een greep uit wat we in 2013 in Lubbeek verwezenlijkt hebben: 

 

° Verkeersveiligheid is topprioriteit: op de hoofdassen is de 

algemene voorrang van rechts opgeheven, met daaraan 

gekoppeld duidelijke voorrangsregels en een intensere 

controle op de snelheid. 

 

° Nieuw wegdek voor de Pinoutstraat, Roth, Gellenberg en de 

Kortrijkstraat tussen Lemingstraat en het Bed van Napoleon. 

 

Kerkhoven : gedenkzuilen op de strooiweides, met 

mogelijkheid tot aanbrengen van gedenkplaatjes met 

de naam van de overledene. 

 

Gezonde gemeente: onderschrijven van het Charter Gezonde 

Gemeente, zodat we de volgende jaren kunnen blijven inzetten 

op gezondheidspreventie.  

 

Koenraad Van Coppenolle is OCMW voorzitter en 

schepen van sociale zaken, die instaat voor volksgezondheid, 

senioren en gelijke kansen. 

 

Samen met de talrijke medewerkers van de CD&V Lubbeek 

staan zij altijd paraat om, waar nodig, te helpen. 

 

De huidige dienstverlening in het OCMW blijft behouden. 

De vergrijzing wordt opgevangen dankzij maximale uitbouw 

van de thuiszorg. 

We plannen de uitbouw van het vrijwilligersnetwerk en 

renovaties aan assistentiewoningen en flats. 

 

Eind 2013 ging veel tijd en energie naar de opmaak van het 

meerjarenplan 2014-2019 en de vertaling van de beleidsnota 

van de coalitiepartners naar concrete zichtbare beleidspunten 

 

Het resultaat is er: krachtige investeringen, forse besparingen 

op de werkingskosten, blijvend lage belastingen, en geen 

verhoging van de opcentiemen ! 

 

 

 
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 17 januari 2014 

was een succes. 
 
 

Vrijwel de ganse ploeg was aanwezig om de talrijke genodigden, 
sympathisanten en collega's uit de regio te verwelkomen. 
Dank aan iedereen! 

 

Gastspreker Karin Brouwers wist met haar speech 

de aanwezigen aangenaam te boeien. 

 

Ook onze voorzitter Jan Janssens 

en fractieleider, Herman Vangilbergen, 

 
gaven een zeer interessant overzicht van de CD&V-realisaties in 
2013, dit na talrijke jaren van oppositie. 

 

CD&V-Schepenen 

in het College 

 



In de OCMW-raad 

 

 

In de OCMW-raad wordt Koenraad van Coppenolle bijgestaan door onze 
CD&V-raadsleden Hugo Simoens en Marijke Gidts, 2 mensen die daar zeker 
op hun plaats zitten en constructief meewerken aan het beleid. 
                                                                                  Naar Herman Vangilbergen 

 
Voorzitter: Koenraad Van Coppenolle 
Raadsleden: Hugo Simoens, Marijke Gidts 

 

OCMW-raden in Lubbeek zijn toegankelijk voor alle inwoners: 

elke derde maandag van de maand (uitgez. juli) 
In de  zetel van het OCMW, Staatsbaan126, 3210 Lubbeek. 
 

Opendeurdag: ‘Dag van de zorg’ zondag 16 maart 2014 (10u tot 17u) 

 
 

In de Gemeenteraad 

 

Gemeenteraden, ook in Lubbeek, verlopen niet altijd rimpelloos. 
Onze voorzitster van de Gemeenteraad wist evenwel al binnen het jaar een 
toon te zetten van “streng maar rechtvaardig”, zodat de ordehandhaving 
en daaruit volgende efficiëntie veel hoger ligt dan voorheen.  
                                                                                   Naar Herman Vangilbergen 
 

Voorzitster: Jo Pierson 
Schepenen: Paul Duerinckx, Koenraad Van Coppenolle 
Fractieleider: Herman Vangilbergen 
Raadsleden: Ellen Lammens, Andries Hofkens, Marina Stas. 

 

Gemeenteraden in Lubbeek zijn toegankelijk voor alle inwoners: 
elke laatste woensdag van de maand (uitgez. juli en augustus) 
In de Raadzaal (2de verd.) van het Gemeentehuis, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek. 

Van links naar rechts: 

Paul, Koenraad, Ellen, Andries       

Marina, Herman, Jo 

Praatcafé "Energiebesparende maatregelen" 

Pellenberg: vrijdag 14 maart 2014 van 20u tot 22u              Binkom: dinsdag 25 maart 2014 van 20u tot 22u 

Parochiezaal, Kortebergstraat 4, 3212 Pellenberg                 Zaal Santro, Tiensesteenweg 61, 3211 Binkom  

Europese avond: 
Europa & uw Portemonnee 
 

Gastsprekers: Marianne Thyssen en Koen Geens 
Binkom: woensdag 7 mei 2014 van 20u tot 22u 
Zaal Santro, Tiensesteenwag 61, 3211 Binkom 

CD&V-Lubbeek 
Dessertennamiddag 

 

Linden: zondag 18 mei 2014 van 14u tot 18u 
Ontmoetingscentrum Linden,  
Korenbloemstraat 12, 3210 Linden 

 

AANKONDIGINGEN 

http://lubbeek.cdenv.be/agenda/praatcafe-energiebesparende-maatregelen-zaal-santro-in-binkom-op-dinsdag-25-maart-2014-om-20u

