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voor een warm Lubbeek 

        
 INKANTELING OCMW IN GEMEENTE 

Er is een fusie in de maak tussen OCMW en 

gemeente. De Vlaamse regering werkt de 

voorwaarden nog verder uit, maar in Lubbeek 

weten we het al: wij gaan samen verder, voor een 

warmer Lubbeek. 

De fusie leidt tot een efficiëntiewinst op het vlak van 

personeelszaken, een vlotter werkende financiële 

dienst en een optimale invulling van de infrastructuur. 

Hierdoor houden we in Lubbeek netto meer geld en 

mensen over om u sociaal beter van dienst te zijn.  

Wat gaan we doen? We bouwen circa 350m² bij aan 

het gemeentehuis om onze thuis- en sociale dienst  te 

huisvesten en de nodige spreek- en vergaderlokalen te 

voorzien. Ook creëren we één grote dienst ‘welzijn’ 

waar we alle gemeentelijke premies, welzijnsvragen en 

sociale ondersteuning bundelen. Hierdoor zal alles 

vlotter verlopen. 

Een voorbeeld: wie een mindervalide kind heeft, krijgt 

op dit moment via de financiële dienst van de gemeente 

een premie. Dit wordt dan zonder sociale reflex 

behandeld. Als het kind meerderjarig wordt, moet men 

opnieuw nagaan wat de volgende stappen zijn (evt. 

mantelzorg of zorgverzekering). Dit zal in de toekomst 

door één dienst afgehandeld worden, waardoor de 

Lubbekenaar altijd de juiste ondersteuning krijgt. 

Tot slot maken we van het huidig OCMW-gebouw aan 

de Staatsbaan een nieuwe sociale site waar, naast de 

serviceflats en het dienstencentrum, ruimte is voor 

andere sociale instellingen.  

In 2017 plannen we een participatietraject. Wil u 

hieraan meewerken, heeft u een suggestie voor een 

warmer Lubbeek of wilt u gewoon een vraag stellen, 

neem dan gerust contact op met Hugo Simoens, onze 

OCMW-voorzitter. 



WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 
Beste Lubbekenaar,  
 
 
De feestdagen zijn voorbij. We hopen 
van harte dat u 2016 feestelijk heeft 
afgesloten. Ons team en onze 
mandatarissen staan klaar voor een 
nieuw jaar van werken, vergaderen, 
stemmen en vooral luisteren. Geen 
luchtige slogans maar bemiddeling 
tussen extremen, dat is waar CD&V 
steeds garant voor staat: degelijk 
bestuur in het moedige midden. 
 
Degelijk bestuur heeft er onder meer 
voor gezorgd dat we volgende maand 
een splinternieuwe feestzaal "Libbeke" 
en bibliotheek kunnen openen en dat 
er ook al plannen gemaakt worden 
voor een commissariaat. Daarnaast 
maken we werk van broodnodige 
infrastructuurwerken en de inkanteling 
van het OCMW. U leest er alles over in 
dit krantje.  
 
Onze enthousiaste leden en militanten 
staan dit jaar opnieuw klaar om u te 
ontvangen op onze eetfeesten en 
praatcafés. Vrouw & Maatschappij 
Lubbeek pakt uit met de voorstelling 
"Moeders van de stilte" van Birsen 
Taspinar. Hou dus zeker onze agenda 
in het oog. 
 
Wij zijn klaar voor het nieuwe jaar en ik 
wil u hierbij van harte uitnodigen op 
onze nieuwjaarsreceptie op 27 januari 
2017 om acht uur ’s avonds in de 
parochiezaal van Sint-Bernard met als 
gastspreker minister van Justitie Koen 
Geens. 
 
Namens CD&V Lubbeek wens ik u 
alvast een fonkelend en warm 2017 
toe! 
 
 
Andries Hofkens 
Voorzitter CD&V Lubbeek 

We legden aan schepen van Financiën Jo Pierson een paar hete 

hangijzers voor. Zaken die je regelmatig hoort en waarvan wij het fijne 

wilden weten. Dankzij de tweejaarlijkse studie van het Belfiusrapport kan 

onze schepen de financiële gegevens vergelijken met het verleden, 

met  die van gelijkaardige gemeenten (clustergemeenten), de provincie en 

het gewest. 

“Lubbeek is te duur om te wonen” 

Dat is meteen een moeilijke. Wat de personenbelasting en de onroerende 

voorheffing betreft, is Lubbeek eerder goedkoop. Maar ons dorp is zeer 

gegeerd om in te wonen, vandaar dat de prijzen van de huizen en 

gronden redelijk hoog liggen. Door de komst van de activeringstaks die 

we ondertussen hebben kunnen verlagen, hebben verschillende 

eigenaars gekozen om hun gronden te bebouwen of te verkopen, wat de 

markt wat meer uitbreidt en het hopelijk makkelijker maakt een 

bouwgrond aan te kopen. 

“Lubbeek geeft te veel geld aan de politiezone” 

Dat is niet waar. Lubbekenaren dragen gemiddeld heel wat minder bij 

voor de politiezone dan andere gemeenten in de provincie. Het is zo dat 

de verdeelsleutel, die bepaalt hoeveel elke gemeente bijdraagt aan de 

politiezone, veranderd is. Het klopt dat Lubbeek meer bijdraagt dan 

vroeger, maar zeker niet te veel in vergelijking met de gemeenten 

waarmee we samenwerken. Dit bewijzen de gezamenlijke inspanningen 

die men levert om een nieuw politiecommissariaat te bouwen. 

“Lubbeek doet iets voor ondernemers” 

Dat is geen fabel! In 2013 werd voor ondernemen in Lubbeek pas de 

eerste keer geld voorzien. Er werden meteen inspanningen geleverd om 

de samenwerking tussen bedrijven en hun omgeving te verbeteren op 

vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Er ontstond een dienst 

‘Economie’ die de intergemeentelijke Kadoobon op punt heeft gesteld en 

de handelaars aanspoorde om de voorbije zomer mee te werken aan 

Lubbeek Feest. Het eerste ondernemersforum belichtte het Mindgate 

project en de ‘Lokale Fairtrade’ actie. De dienst staat open voor alle 

initiatieven.  

FINANCIËLE FABELS 



2016 was een druk jaar op gebied 

van openbare werken in 

Lubbeek. Twee grote werven 

beheersten de agenda van onze 

schepen van Openbare Werken 

Paul Duerinckx. 

Ten eerste zette de gemeente in op 

de aanleg van een gescheiden 

rioleringsstelsel (regenwater en 

afvalwater apart) vanaf het 

kruispunt Binkomstraat/Molendries 

tot aan het waterzuiveringsstation in 

Sint-Joris-Winge over een afstand 

van 4,5 km. 

De tweede werf situeert zich in de 

Dorpsstraat van aan de rotonde in 

het dorp tot aan Terkeyen. Hier 

vernieuwen we de nutsleidingen, 

scheiden we de riolering en leggen 

we een nieuw wegdek met een 

fietssuggestiestrook aan. Het eerste 

deel van deze werken is achter de 

rug, de tweede en  laatste fase is 

gestart in november met werken in 

de Heurbeek en in het tweede deel 

van de Dorpsstraat. 

De bedoeling is om ons systeem 

van afvalwater af te stemmen op de 

nieuwe Europese norm. Onze 

bestuursploeg heeft voorrang 

gegeven aan de waterzuivering in 

Lubbeek. Geen open riool meer, 

maar zuiver water in onze grachten 

en beken, dat is de weg naar meer 

biodiversiteit. Daar gaat CD&V 

Lubbeek voor. 

Er is meer dan 10 jaar getalmd met 

dit dossier. Door een kordate 

aanpak en een respectvol overleg 

met alle partners is er een 

doorbraak gekomen en zijn de 

werken kunnen starten. 

Helaas bestaan werken zonder 

hinder niet. Wel doen we al het 

mogelijke om dit tot een uiterst 

minimum te beperken. We zetten 

de maatregelen even op een rij. 

Vooreerst hebben we volop ingezet 

op een goede communicatie. Zowel 

voor het begin van fase 1 

Dorpsstraat als voor de start van 

fase 2 werd een infovergadering 

georganiseerd voor de 

omwonenden. Ook kan je als 

bewoner dagelijks met vragen 

terecht in de werfkeet in de 

Broekstraat. Belangrijke nieuwe 

informatie in de vooruitgang van de 

werken vind je terug op de 

gemeentelijke website. Maar 

uiteraard eindigt het niet met 

communicatie. Reeds in ons 

verkiezingsprogramma van 2012 

beloofden we extra aandacht voor 

hinder bij grote infrastructuur-

werken. Dat dit geen loze belofte 

was willen we ook op het terrein 

laten zien. 

We voorzagen een heel aantal 

omkaderende maatregelen:  

- een apart omleidingsplan voor 

zwaar vervoer en personenverkeer; 

- de toegankelijkheid van de school 

is tijdens de werken altijd via twee 

toegangswegen gegarandeerd; 

- voor handelaars was er de 

mogelijkheid om op het Dorpsplein 

een aangepaste container te 

plaatsen, en dat zonder stand-

plaatsvergoeding; 

- de vlotte bereikbaarheid van de 

wijk Hazeput voor bewoners, 

hulpdiensten, huisvuilophaling en 

de maaltijdbedeling van het OCMW 

werd verzekerd door de aanleg van 

een toegangsweg vanaf Uilekot. 

Het einde van beide werven wordt 

voorzien voor zomer 2017.  

In het najaar van 2017 start Aquafin 

met waterzuiveringswerken  in de 

Ganzendries te Pellenberg. Deze 

werken zullen 2 jaar duren. De 

gemeente zal van  deze werken 

gebruik maken om een fietspad aan 

te leggen langs de Ganzendries 

tussen de toerit van het ziekenhuis 

en de grens met Lovenjoel.  

In de Nachtegalenstraat te Linden 

wordt het  voetpad hersteld van aan 

het kruispunt met de  Jan 

Davidtsstraat tot aan het kruispunt 

met de Korenbloemstraat. 

2017 wordt dus zeker zo intens als 

2016! 

OPENBARE WERKEN IN LUBBEEK 

V.U. Andries Hofkens—Geulbosweg 3, 3210 Lubbeek 

 



Het feestcomité van CD&V Lubbeek 

staat  garant voor de coördinatie en het 

welslagen van al onze activiteiten van 

A tot Z. 

De officiële opening van feestzaal 

Libbeke en de bibliotheek is gepland 

op vrijdag 3 februari. Je kan het 

eerste boek al ontlenen op zaterdag 4 

februari en de zaal huren vanaf 

dinsdag 7 februari. 

De Meenselstraat in Binkom is sinds 

donderdag  24 november een pak 

veiliger door het plaatsen van drie  

verkeersremmende bloembakken. 

Lubbeek heeft een warm hart voor internationale samenwerking. 

In de Gemeentelijke Raad voor Internationale Samenwerking (GRIS) reflecteren 
we over vluchtelingenhulp van de gemeente aan het opvangcentrum. In 2016 
steunden we met de GRIS ook 12 Noord-Zuidprojecten. 

11.11.11 haalde meer dan 30 000 euro op in Groot-Lubbeek. Dit was het hoogste 
bedrag per persoon van heel de regio. 

We stuurden onze OCMW-voorzitter Hugo Simoens mee naar Lalin (Spanje) voor 
de inhuldiging van het Linden-groet-Lindenplein. Hij gaf er een uiteenzetting over 
het sociaal weefsel en de vluchtelingenopvang in Lubbeek.  

        WIST JE DAT ... 

Op vrijdag 27 januari om acht uur ‘s avonds vindt onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats in 

parochiezaal Sint-Bernard (Staatsbaan 176).  Iedereen is welkom om samen met ons te klinken op 

het nieuwe jaar. Onze gastspreker dit jaar is Minister van Justitie Koen Geens. 

          
Ik wil graag meewerken aan een warm Lubbeek / Vlaanderen / België / Europa 

Op vrijdagavond 24 maart om acht uur in de kerk van Linden leest psychologe en schrijfster Birsen 

Taspinar voor uit haar boek: “Moeders van de stilte”. Begeleid door muziek, speciaal gecomponeerd 

voor dit boek, neemt zij ons mee op een indringende en complexe ontdekkingsreis van drie Turks-

Belgische vrouwen die hun plek zoeken in ons land en het leven in twee culturen. We beluisteren hun 

strijd met zichzelf, de omgeving, de taal en de nieuwe rollen. Het wordt een bijzondere en boeiende 

avond! 

Op zaterdag 4 maart van twee tot vijf ’s middags is het kindercarnaval! Jong en oud zijn welkom in de 

splinternieuwe zaal Libbeke voor het leukste verkleedfeestje van het jaar! 

        WELKOM OP ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN 

 Ja, ik wil graag CD&V lid worden. Stuur mij de benodigde info. 

 Ja, ik wil graag meer informatie over CD&V. 

 Ja, ik wil heel graag betrokken worden bij de werking van CD&V Lubbeek. 

 

naam:      e-mailadres: 

 

adres:      telefoonnummer: 

Terugsturen naar Andries Hofkens, Geulbosweg 3, 3210 Lubbeek 


