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Hugo Simoens – Nieuwe OCMW-voorzitter vanaf 1/1/2016
Hugo volgt Koenraad Van Coppenolle op.
Hugo richt zijn focus op sociaal beleid en is een echte Lubbekenaar.
U vindt zijn “State of the Union” op onze website met aansluitend …
… zijn 1ste verslag van het Openbaar Bestuur: klik hier

Jo Pierson – Toespraak op de nieuwjaarsreceptie van 15/1/2016
4de Schepen sedert 1/9/2015.
4 Verantwoordelijkheden: financiën, economie, communicatie, internat. samenwerking.
4 Krachtlijnen voor de komende 3 jaren.
Benieuwd naar de inhoud? Lees verder: tekst van de toespraak

Koenraad Van Coppenolle – Lovende dankwoorden van collega’s
Koenraad werd bewierookt tijdens de gemeenteraad van 23 december 2015.
Lees alle dankwoorden van zijn mede-gemeenteraadsleden en zijn opvolger.
Klik hier maar even

Werken in de Binkomstraat door Aquafin
Werken Aquafin: Verbindingsriolering Lubbeek Centrum fase 1.
De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest.
Gelukkig zien we hier geleidelijk aan verbetering in komen.
Lees verder: Werken in Binkomstraat

Goedkope elektriciteit maar een dure factuur ?
Een artikel ter bescherming van uw portemonnee !
Wat noemt men de verbruikte elektriciteit? Welke zijn de prijselementen?
Zijn er prijsverhogingen op komst en zijn ze nodig?
Tip van onze energiespecialisten: doe zeker de V-test.
Hoe je dit alles aanpakt lees je hier

Diavoorstelling van de realisaties van CD&V Lubbeek
Overzicht van uitgevoerde wegwerken in 2015.
Hoogtepunten en activiteiten in 2015.
In een pdf-document lees je er alles over: CD&V Lubbeek realisaties

Aangekondigde activiteiten van CD&V Lubbeek in 2016
Kindercarnaval
Zaterdag 6 februari 2016
14u – 17u
Dessertnamiddag
Zondag 24 april 2016
14u – 18u
Breugeldag
Zaterdag 15 oktober 2016
11u30u–14u – 17u-20u

Zaal Santro,
Tiensesteenweg 100, 3211 Binkom

Animatienamiddag
voor de jeugd

Zaal Leeuwkens,
Kerkdreef 7, 3210 Linden

Jaarlijks assortiment van
lekkernijen u aangeboden door
Lubbeekse CD&V’ers
Balletjes in tomatensaus of met
krieken, pensen, spek met
eieren

Parochiezaal,
Kortebergstraat 4, 3212 Pellenberg

CD&V Lubbeek: nieuwsgierig naar onze sociale mediakanalen ?
Website
Facebookpagina
Twitterpagina
CR-code

http://lubbeek.cdenv.be/
https://www.facebook.com/cdenvlubbeek
https://twitter.com/CDenVLubbeek

Quick Response
Code

Een printversie van deze Nieuwsbrief vindt u in bijlage.
Stuur een mailtje naar cdenvlubbeek@gmail.com
zo u deze Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Met vriendelijke groeten
CD&V Lubbeek

