
 

Voor een warm Lubbeek 
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Jo Pierson — Schepen 

vanaf 1 september 2015 

Wie ben ik? 

Ik ben Lubbekenaar, 38 jaar, getrouwd, mama van 3 dochters.  

Ik zette mijn eerste stappen in de gemeentepolitiek in 2006. 

 

Gemeenteraadslid, commissieraadslid (financiën en grondgebonden 

materies), bestuurslid ACE en VZW Sint-Martinus zijn een greep uit 

het takenpakket dat me de eerste 6 jaar liet kennismaken met het 

politieke reilen en zeilen. Wat ik uit die periode vooral heb onthouden is 

dat je constructief en consequent moet samenwerken om tot een 

stelselmatige uitvoering van de plannen te komen. 

Ik wil de volgende 3 jaar graag benutten om mee het meerjarenplan uit te 

voeren. 

Jo Pierson is 4° Schepen  
Vanaf 1 september 2015 neem ik de fakkel over van Katrien Stroobants. 

Het is de bedoeling verder te bouwen op het werk van de voorbije jaren. 

Ik neem de volgende bevoegdheden over: 

- financiën en budget 

- economie 

- internationale samenwerking 

- communicatie. 

 

Op de eerste plaats vind ik het belangrijk om de diensten korter bij 

de burger te brengen door middel van eenvormige procedures en 

laagdrempelige communicatie. Tevens zie ik een grote uitdaging in 

de uitbouw en ondersteuning van zowel lokale economie als 

internationale ontwikkelingshulp. 

CD&V-Lubbeek                 
kiest resoluut             

voor een                        
gezond en transparant         

financieel beleid 

Gemeentefinanciën, het is zo’n 
abstract begrip. De Lubbeekse 
bevolking heeft recht op een 
financieel gezonde gemeente. 
We streven er naar om u 
hierover tijdig, transparant en 
duidelijk te informeren. 
U kan op mij rekenen. 



Paul Duerinckx - Schepen van Openbare Werken 
Lubbeek in de steigers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bouw van een nieuwe feestzaal en een nieuwe bibliotheek. 

 

2. De Dorpsstraat wordt heraangelegd. 

De werken in de Dorpsstraat konden eindelijk starten  
- dankzij een kordate aanpak vanwege de huidige bestuursploeg, 
- door mensen rond tafel te brengen, 
- samen naar oplossingen te zoeken. 
 

Op 27 mei ll. werden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd 
door de nutsmaatschappijen: gasleidingen, telefoonkabels, water, 
elektriciteit. Deze fase heeft 4 weken geduurd. 
Tegelijk kon de noodzakelijke omleiding worden uitgetest. 
 

Op 7 augustus ll. was er overleg met de aannemer. 
Uit de aanvullende peilingen die werden uitgevoerd is duidelijk 
gebleken dat er nog extra nutsleidingen moeten verplaatst worden. 
Deze werken zijn nodig alvorens de grote rioleringswerken starten. 
 

Op 26 augustus ll. vond de laatste werfvergadering plaats. Hierop 
werd duidelijk dat de definitieve werken niet vóór 1 oktober a.s. 
zullen starten. 
 

De St.-Martinusbasisschool zal tijdens de werken steeds via twee 

wegen toegankelijk zijn voor stappers en fietsers. 

Hier konden we op de goodwill en de medewerking van de KUL 

rekenen, waarvoor dank. 

Eind mei 2015: Voorbereidingen 

Eind april 2015 is de oude feestzaal tegen de vlakte 

gegaan om plaats te maken voor een nieuwe 

multifunctionele zaal. De feestzaal was verouderd en 

niet meer veilig om nog activiteiten te organiseren. 

Twee weken later werd ook gestart met de 

graafwerken voor de bouw van een nieuwe 

bibliotheek. De situatie van de bibliotheek in de 

oude pastorie vroeg om een nieuwe infrastructuur. 

Met deze realisaties levert het huidige gemeente-

bestuur twee gebouwen af, waarbij in de eerste plaats 

voldaan wordt aan de behoeften van de Lubbekenaar. 

Tegelijk ben ik als verantwoordelijke schepen voor het 

Lubbeeks patrimonium fier dat we deze gebouwen 

kunnen realiseren voor ca. 5 miljoen euro. Bovendien 

beantwoorden deze gebouwen aan de laatste eisen 

inzake duurzaamheid en energiezuinigheid. 

Zuinig versus kwaliteit 

Wij springen zuinig om met het belastinggeld van de Lubbekenaar. We bieden een nieuwe infrastructuur aan zonder 

de toekomst te hypothekeren met een schuldenberg.  

“Een hedendaagse bib en een nieuwe zaal zijn 2 cruciale componenten 

om het sociaal weefsel van het verenigingsleven te versterken.” 



 

INFORM A c TIE f 

Wist je dat ... 

we deze zomer met onze afdeling een bezoek brachten aan 
Alden Biesen, een landcommanderij 
in Bilzen. 

Hier vond in juli en augustus 
de tentoonstelling 
Eén grote familie plaats. 
Hierop werd het onderwerp vanuit 
verschillende perspectieven 
(historisch, wetenschappelijk, artistiek …) toegelicht.  

Hugo Simoens, OCMW-raadslid en mede-verantwoordelijke 
van de tentoonstelling leidde ons rond. 
Ellen Lammens 

Paul Duerinckx tevreden terugblikt op de heraangelegde 
voetweg tussen de Patrijsdreef en de 
Steenveldstraat te Linden. 
Het betekent een vlotte en veilige 
verbinding voor stappers en trappers. 
Een realisatie van onze beleidsnota om 
de trage wegen weer open en 
toegankelijk te maken. 

Frans De Prins 
onze vertegenwoordiger is 
in de beheerraad van de 
Openbare Bibliotheek van Lubbeek. 
 
Die heeft een adviserende bevoegdheid 
ten aanzien van de inrichtende overheid 

voor alle aspecten van het bibliotheekwerk en in het bijzonder 
voor het bibliotheekbeleidsplan. Samen met de bibliothecaris 
concretiseert het beheersorgaan het bibliotheekbeleidsplan in 
een jaarlijks actieplan. 

 

Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis zullen de 
gemeente en het OCMW hun verantwoordelijkheid 
nemen om ook in Lubbeek mensen op te vangen. 
Heb je een opvangmogelijkheid (een woning die je 
kan verhuren), dan kan je contact opnemen met 
het OCMW 016 62 91 30 of 
Koenraad Van Coppenolle 0495 21 62 21 

Het OCMW Lubbeek investeerde in nieuwe 
wagentjes voor de maaltijdbedeling aan huis. 

De oudere wagentjes waren al een tijdje in 
dienst en hebben ook al wat kilometers op hun 

teller. Verdwijnen doen ze nog niet direct, ze 
schuiven door naar de klusjesdienst. 

Meer info over de diensten maaltijdbedeling 
en klusjesdienst: www.ocmwlubbeek.be 

er in Lubbeek een kleine onafhankelijke hulporganisatie 
bestaat, gericht op structurele ontwikkelingssamenwerking 
in de Filipijnen: vnl. (weder)inrichting van ziekenhuizen, 
versturen van medisch materiaal (ziekenhuisbedden, 
apparatuur, rolstoelen, e.d.). 
Een vrijwilliger brengt de 
goederen ter plaatse en 
installeert ze. Onze website: 
www.handsinaction.be  

Lubbeek staat dus werkelijk in de steigers. 
Wanneer je het centrum van Lubbeek binnenrijdt kan je er niet naast kijken: twee torenkranen aan het gemeentehuis 

en twee handelszaken in een container aan het dorpscentrum. 

De werken rond het dorpsplein zullen wellicht hinder veroorzaken. We zullen er alles aan doen om de mensen correct 
en snel in te lichten over de toestand op het terrein. Vóór de aanvang komt er nog een infovergadering voor de 
bewoners. Nadien willen we snel en efficiënt informeren via informatieborden langs de weg, ondersteund door de 
gemeentelijke website en de facebookpagina ... 

Raadpleeg regelmatig  
http://www.lubbeek.be/glubbeek/Dorpsstraat 
https://www.facebook.com/gemeente.lubbeek 

Koenraad Van Coppenolle— Voorzitter OCMW bericht ... 

http://www.ocmwlubbeek.be
http://www.handsinaction.be


 

Twee evenementen in het najaar 

 
 

 

Praatcafé  "Militairen en Burgers in conflictzones"  

CD&V—BREUGELDAG 

 


