
Beste Lubbekenaar,

Het nieuwe jaar staat voor onze afdeling in het teken van verandering. Na 9 jaar
met Paul als eerste schepen, neemt Hugo Simoens de fakkel over. Negen jaar lang
heeft Paul zijn stempel gedrukt op het Lubbeekse beleid. In dit krantje hebben we
de voornaamste verwezenlijkingen van de laatste 3 jaar proberen samen te vatten.
Merci voor alles Paul! 
Hugo kent het reilen en zeilen in het college. Hij zal er de CD&V-accenten mee
naartoe nemen. Ellen Lammens zal de rol van voorzitter van de gemeenteraad
innemen. Zij heeft ervaring als moderator vanuit de deontologische commissie.
Naast hen zien we met Marijke Gidts ook nieuw bloed de gemeenteraad
binnenkomen. Marijke heeft reeds ervaring in de OCMW-raad vorige legislatuur en
zal zich, met al haar expertise in het sociale domein, nu ook verder inzetten in de
gemeenteraad. Welkom Marijke! 
Vanuit CD&V Lubbeek zijn we vastberaden om ons ook de komende 3 jaar in te
zetten voor een beter, warmer Lubbeek. Voor al jouw vragen of ideeën kan je steeds
bij al onze mandatarissen en vrijwilligers terecht.

Fijne Kerst en een gelukkig nieuwjaar gewenst.
Geniet van 2022,

Bram Smits.
 J O U W  S T E M  I N  H E T  B E L E I D

Wij wensen Ellen en haar gezin heel
veel geluk met de komst van de kleine
Elias. Ellen zal in de gemeente- en
politieraad tijdelijk vervangen worden
door Andries Hofkens. We zien haar
graag terug in maart en bedanken
Andries voor zijn engagement!

N I E U W  I N  2 0 2 2

Op het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst OCMW behandelen Marina en Rita
om de drie weken een groot aantal dossiers van mensen die het moeilijk hebben in
onze gemeente.

Door aandachtig te luisteren naar hun persoonlijk verhaal proberen we op een
eerlijke, rechtvaardige en respectvolle manier hun noden financieel tegemoet te
komen. Ook door psychologische begeleiding mogelijk te maken of speciale
opleidingen aan te bieden of mee te zoeken naar werk hopen we als CD&V-leden
een positieve bijdrage te leveren aan de niet te onderschatten moeilijke weg die
deze mensen vaak moeten bewandelen.
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De eerste stap naar lokale politiek is een
keuze maken voor een partij. Mijn keuze
was snel gemaakt, omdat CD&V de
partij is die het dichtst bij mijn
persoonlijke waarden- en normenprofiel
ligt. Ik verduidelijk: elke mens is een
unieke persoonlijkheid die maar tot
ontplooiing komt binnen een netwerk
met de anderen. Algemeen belang staat
altijd boven eigenbelang.

Tijdens de 6 jaar oppositie heb ik de tijd
gehad om mij te verdiepen in de
gemeentelijke dossiers. De volgende 9
jaar als schepen heb ik best wat stenen
verlegd in Lubbeek. Ik koos telkens de
accenten die voor iedereen in onze
gemeente een verbetering betekenen.

Ik geef na 15 fijne jaren de fakkel door
aan Hugo Simoens als schepen en aan
Marijke Gidts in de gemeenteraad. Zij
zullen de politieke lijn van CD&V
Lubbeek vurig verdedigen, daar ben ik
zeker van. Ikzelf blijf actief in de
fractiewerking en de afdeling.

Ik dank jullie voor de steun de voorbije
jaren en wil jullie vragen om CD&V te
blijven steunen. Waarom? Kijk naar wat
CD&V heeft verwezenlijkt in Lubbeek
tijdens de voorbije 9 jaar bestuur. Hard
werken op het terrein op basis van
doorgedreven dossierkennis. Wij nemen
beslissingen die steeds rekening houden
met zij die het minder hebben in onze
samenleving.

Paul

Terugblik

Bedankt!
P A U L ,

Afschaffing voorrang rechts

Zonering 50 & 3.5 ton

Fietspaden:
Meenselstraat hersteld
Nachtegalenstraat nieuw

Rioleringswerken Dorpsstraat

400.000€/jaar wegeniswerken

Kerken- & Pastorieplan

Nieuw reglement
Urnebegraafplaatsen

Herwaardering kerkhoven
Pellenberg & Sint-Martinus

Bouw zaal Libbeke & Bib

Bouw nieuwe school &
Chiro Binkom

Lokalen Scouts & KLJ Lubbeek

Lokalen Chiro Pellenberg

Eerstelijnszone gezondheidszorg

Overstap ACE & AMW naar
DKO ART (Academie Tienen)

Oprichting Vrijetijdsplatform

Organisatie zomerwandelingen
tijdens coronatijden 2020



Sinds 2012 hebben we de regie van het Lubbeeks bestuur stevig mee in handen. Zowel in de meerderheid als met de
oppositie wordt constructief samengewerkt. Tot vandaag zitten onze militanten verweven in het Lubbeekse dorpsleven
waardoor we makkelijk de vinger aan de pols kunnen houden. 

Onze fractie heeft doorheen de
jaren verschillende deuren
geopend. Niet alleen Paul, maar
heel het CD&V-team zocht naar
oplossingen voor dagelijkse
beslommeringen en structurele
problemen. Van 2006 tot 2012
deden we dit vanuit de
oppositie. Samen met de
afdeling van vrijwilligers en
sympathisanten organiseerden
we allerlei momenten om de
Lubbeekse politiek bespreek-
baar te maken.



O N S  G E L U K ( T ) !

Elke parochiezaal krijgt een renovatiesubsidie
2021 - Sint-Pieter Pellenberg - Deze zijn reeds in uitvoering
2022 - Ontmoetingscentrum Linden
2023 - Sint-Bernard Lubbeek
2024 - De Schuur Lubbeek

De renovaties van de 2 jeugdhuizen De Kluster en Jeugd Binkom zijn bezig

We vierden 1 jaar Mamadepot. Dit bevindt zich aan ontmoetingscentrum De Sleutel, Staatsbaan Lubbeek. 
Het is een enorm succes. In het Mamadepot kan je nog steeds tweedehands kleding, speelgoed en
babyspullen inleveren en aankopen aan kleine prijzen. Het is een fijne ontmoetingsplaats geworden.
Hou ook de workshops in het oog!

B E D A N K T  A F D E L I N G S B E S T U U R

Merry
Christmas
and a

Happy New
Year!

Volop in de derde
vaccinatiegolf, de

vaxitaxi staat paraat
voor wie er niet

geraakt.

Het aanbieden van
schoolmaaltijden is
belangrijk. Gezonde
maaltijden voor de

kinderen zijn verzekerd!

Kick-off 
Vrijetijdsplatform even

uitgesteld wegens corona.
Van zodra het weer kan,
heb je de kans om als

burger deel uit te maken
van het vrijetijdsbeleid.

De criminaliteits-
cijfers zijn zichtbaar 
gedaald tijdens de

coronaperiode. Laat ons
dat zo houden, laat bv
een lichtje branden bij

afwezigheid.

Volg ons via:
www.lubbeek.cdenv.be
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Omwille van de huidige coronamaatregelen
organiseert CD&V Lubbeek geen nieuwjaarsreceptie.
We zullen later op het jaar, in betere omstandigheden
samen het glas heffen.

 

v.u. Bram Smits, Merellaan 6, 3210 Lindenniet op de openbare weg gooien

U P D A T E  B E L E I D S P L A N N I N G


