
#wijmakenhetverschil
#thuisinlubbeek

https:// lubbeek.cdenv.be/

De vernieuwde CD&V-ploeg verwelkomt Sammy Mahdi in de

gerenoveerde parochiezaal te Pellenberg. 

Dat is de ideale gelegenheid om jouw vragen te stellen aan 

Sammy Mahdi en de mandatarissen bij een heerlijk ontbijtbuffet

met kinderanimatie!

Vul het bestelfomulier in en bezorg dit voor 18 juni 2022 op een

van volgende manieren:

1. Stuur een mailtje naar cdenvlubbeek@gmail.com

2. Scan de QR-code en plaats je bestelling via het formulier

https://tiny.cc/FamilieontbijtCDenV

3. Stop je bestelformulier in de bus, op één van de volgende

adressen, (betaling aan de kassa):

-> Hanne Janssens, Geestbeek 4 te 3210 Lubbeek

-> Marina Stas, Gellenberg 123 te 3210 Lubbeek

-> Jo Pierson, Terkeyen 35 te 3210 Lubbeek

-> Ellen Lammens, Sliepersveldweg 34/5 te 3210 Linden

-> Maria Schrevens, Tiensesteenweg 80 te 3211 Binkom

-> Marijke Gidts, Slijkstraat 16 te 3212 Pellenberg

FAMILIEONTBIJT MET SAMMY MAHDI
zondag 26 juni  2022
Ontbi jtbuffet  9u.-11u.  -  Afhalen & Levering 8u.-10u.

Parochiezaal  Pel lenberg

v.u.  Bram Smits ,  
Merel laan 6  -  3210 Linden

Volg ons  v ia  onze website  
en onze socials !

http://tiny.cc/FamilieontbijtCDenV


AFDELINGSVOORZITTERS

MARLEEN DEPUTTER & JO PIERSON

een veranderingstraject aan het uitwerken zodat Lubbeek ook in 2024 opnieuw op ons kan rekenen met een
vernieuwd maar even groot engagement. Er is een nieuwe bestuursploeg samengesteld waar wij in
duovoorzitterschap aan de kar trekken samen met Bram Smits en Raf Gilles, onze ondervoorzitters. Julie
Hendrickx, Gerard Janssens en Ellen Lammens zetten zich in voor onze geledingen. 

We nodigen jullie dan ook van harte uit op ons familie-ontbijt waar Sammy Mahdi en ons team, samen met de
schepen en de mandatarissen jullie graag verwelkomen om in informele sfeer op jullie vragen en bedenkingen
rond onze vernieuwingen, ons beleid in Lubbeek te antwoorden.  

Beste Lubbekenaren,

Het waren en zijn
woelige tijden voor de
CD&V. Jammer, want wij
geloven in ons project
en het veranderings-
traject dat door ontslag-
nemend voorzitter
Joachim Coens is in-
gezet.  We zijn Christen,
democratisch en
Vlaams. We blijven de
partij Van en voor het
volk! Vanuit dit
engagement besturen
wij mee het Lubbeek
waar we allen graag
wonen, werken, naar
school gaan, wandelen,
sporten, buurten,
feesten, enz. . Ook in
onze afdeling zijn we



OPVANGCENTRUM IN HET KLOOSTER

Bij het schrijven van dit artikel wordt de laatste hand

gelegd aan het klaarmaken van het oud kloostergebouw

in centrum Lubbeek om 40-tal Oekraïense vluchtelingen

op te vangen. 

Opvangen betekent voor ons ook onze

verantwoordelijkheid nemen inzake medische en

psychosociale begeleiding. Daarnaast zal 

Andreas Hollosi, onze nieuwe coördinator samen met de

mensen die vrijwilligerswerk willen doen zorgen voor

een nuttige tijdsbesteding voor onze tijdelijke gasten. 

Ook Oekraïners die in onze gemeente verblijven via

vrienden of kennissen zullen ook gebruik kunnen maken

van deze begeleiding en ondersteuning. Zo zorgen we

samen voor een warm en gastvrij Lubbeek.

Hallo, ik ben 

Hanne Janssens 

(1998), secretaris 

van CD&V Lubbeek.

In 2021 behaalde ik mijn

diploma als leerkracht Engels-

geschiedenis aan UCLL. Dit

schooljaar begon ik aan mijn

schakelprogramma voor de

educatieve master in de

gedragswetenschappen aan de KU

Leuven. Verder ben ik zeer actief in

het verenigingsleven via dansen,

toneel, Kazou en buurt-

verenigingen. Daarnaast ben ik

plusmama van 2 geweldige

kinderen van 6 en 8 jaar.

Vanaf het moment dat ik kon lopen,

ging ik met mijn ouders Daniëlle Ix

en Jan Janssens mee naar CD&V-

activiteiten. Daardoor voelt CD&V

Lubbeek ondertussen als een

tweede familie. Toch is dat niet de

reden waarom ik op mijn 18e ook

bewust koos voor CD&V Lubbeek.

CD&V Lubbeek staat voor

samenwerken en verbinden, of je

het nu met elkaar eens bent of niet,

het doel moet zijn om Lubbeek te

verbeteren. Daar sta ik ook voor.

Een verschillende politieke kleur

mag het samenwerken nooit in de

weg staan. Samenwerken aan een

mooier, groener, krachtiger en

bloeiender Lubbeek hoort het doel

te zijn van ons allemaal.

Het is vanwege dat doel dat ik de

rol van secretaris met plezier vervul! 

Heb je een vraag of bemerking?

Mail mij! cdenvlubbeek@gmail.com

LEDENVOORSTELLING:

HANNE LÉA JANSSENS



Op de Geestbeek komen langs beide zijden van de straat nieuwe fietspaden. Aangezien Holsbeek zijn

fietspaden reeds heeft aangelegd, lijkt het weinig problemen te geven om die fietspaden naadloos op

elkaar te laten aansluiten. Voor de talrijke fietsers op dit traject ontstaan er zodoende mooie

aansluitende fietspaden vanaf de Staatsbaan tot aan de kerk van Kortrijk-Dutsel. Daarnaast wordt ook

de Houwaartstraat voorzien van nieuwe fietspaden. Hier zal wel in overleg met de gemeente Holsbeek

moeten worden gewerkt. Het gedeelte van de Houwaartstraat tussen de Geestbeek en de

Endepoelstraat behoort namelijk tot de gemeente Holsbeek en van de Endepoelstraat tot de

gemeentestraat in Linden tot Lubbeek. We vertrouwen er op dat die werken nu gezamenlijk worden

uitgevoerd en dat we voor geen van beide delen nog eens meer dan 10 jaar moeten wachten op een

realisatie.

Het punt "veilige fietspaden” kwam immers als belangrijkste aandachtspunt naar voren uit de

bevraging, die in 2018 door de gemeente zelf werd georganiseerd.

Cultuur prikkelt de geest. Het doet ons nadenken en geeft ons als Lubbekenaren iets om over te

praten. Daarom willen we kunst zo laagdrempelig mogelijk in het leven van elke Lubbekenaar

binnenbrengen. Wist je dat onze bibliotheek al enkele jaren ook een plek is waar exposities

georganiseerd worden? dit jaar schakelen we zelfs nog een versnelling hoger en komen we nog

meer naar buiten!

Het kunstenaarscollectief Treepack zal in onze gemeente een grote muurschildering maken.

Tevens worden 20 elektriciteitskasten verspreid over Lubbeek omgevormd worden tot

kunstwerkjes door kunstenaars, maar ook inwoners zullen hieraan mogen meehelpen. Hou de

gemeentelijke website zeker en vast in het oog!

Daarnaast zal de eindejaarstentoonstelling van onze

kunstacademie niet alleen in de bibliotheek plaatsvinden, 

maar ook in onze straten! Verschillende Lubbeekse hande-

laars waren immers bereid om de kunst van onze studenten

een plek in hun vitrines te geven. Waarvoor hartelijk dank!

Laat je verrassen tussen 15 en 27 juni en deel je foto’s met #thuisinlubbeek

Toen we in 1996 op de Geestbeek kwamen wonen, kregen we van

de toenmalige meerderheid te horen, dat er op de Geestbeek

nieuwe fietspaden zouden worden aangelegd. Men wachtte, aldus

de boodschapper, nog enkel op het akkoord van de buurgemeente

Holsbeek, die op hetzelfde moment fietspaden langs de

Gobbelsrode zou voorzien. Dit laatste is ondertussen al meer dan

10 jaar geleden gebeurd, maar de aanleg langs de Geestbeek liet

op zich wachten. Nu 26 jaar later neemt de huidige meerderheid

dit project terug op en zal ze zowel de Geestbeek als de

Houwaartstraat van nieuwe fietspaden voorzien.  

NIEUWE FIETSPADEN 

GEESTBEEK & HOUWAARTSTRAAT

KUNST IN HET DORP

LEZERSBRIEF VANWEGE JAN JANSSENS

SCHEPEN HUGO SIMOENS



Vanuit onze partij ijveren we al (minstens) sinds 2012 voor meer en kwalitatieve speelgelegenheden

in onze gemeente. Misschien herinnert u zich nog de actie die we toen deden op het stenen

dorpsplein van Lubbeek, om aan te kaarten dat er te weinig groene speelruimte is voor de

Lubbeekse kinderen en jongeren?

We zijn blij dat er inmiddels in élke deelgemeente uitbreiding gekomen is. Zo kwamen er aan de

school/chirolokalen en zaal Santro in Binkom een heel aantal fijne speeltoestellen bij. Aan de

terreinen van FC Pellenberg werd een speeltuintje aangelegd en het Kalvariebos werd ingericht als

speelbos. 

Toch kan het voor Jong CD&V Lubbeek nog beter! We willen onze tieners niet vergeten en naar de

stad sturen om te kunnen skaten. Daarom ijveren we ook in Lubbeek voor voldoende veilige skate

infrastructuur, voetbal- en basketveldjes. Deze zijn ideaal om onze jongeren buiten aan het

bewegen te krijgen! De coronacrisis toonde meer dan ooit aan dat groene ruimte en veilige

ontmoetingsplaatsen buiten heel belangrijk zijn om mentaal en fysiek gezond te blijven. Wij zien

speeltuinen en speelbossen dan ook als de ideale ontmoetingsplaats voor ouders, grootouders, …

in onze gemeente. Zo versterken we niet alleen het dorpsgevoel maar slaan we vele vliegen in één

klap. Bevoegd schepen Hugo Simoens kan hier nu mee aan de slag.

Wat komt er nog aan? 

-> Aan de Keiberg in Binkom: een speelbos met een evenwichtsparcours, boomstammen en

wilgenhutten. 

-> Linden centrum: onthardingsproject. Het stenen plein tussen de kerk en de gemeentelijke

basisschool De Stip moet plaatsmaken voor groen en speelelementen, geschikt voor alle leeftijden.

 

-> Het Minnezangbos wordt speelbos. 

SPEELMOGELIJKHEDEN IN LUBBEEK VOORZITTER GEMEENTERAAD ELLEN LAMMENS



Ondersteuning aan de verenigingen: onze infodienst zal de

activiteiten van onze Lubbeekse verenigingen reposten op

sociale media, zo komen ze nog meer onder de aandacht!

CD&V heeft een nieuw logo en ampersand. Had jij het al opgemerkt?

De deuren van jeugdhuis De Kluster zijn weer open! Het

gebouw wordt momenteel nog verder gerenoveerd:

dakwerken, pleisterwerken, bekabelingswerken, vernieuwd

branddetectie systeem. Dat wordt weer een plekje waar onze

Pellenbergse jeugd vele fijne herinneringen kan maken!

(buiten het zicht van hun ouders) 

NIEUWE VOORZITTERS CD&V-LUBBEEK:
Ondertussen werden in onze afdeling nieuwe bestuursverkiezingen gehouden en hebben

volgende mensen zich geëngageerd voor ons dagelijks bestuur!

Wij danken iedereen voor zoveel inzet. 

WEETJES:

Marleen Deputter & Jo Pierson Julie Hendrickx Gerard Janssens Ellen Lammens

Afdelingsvoorzitters Vrouw&Maatschappij CD&V-Senioren Jong-CD&V

Dat zijn WIJ: We zijn inmiddels halfweg de legislatuur en zetten

daarom binnenkort eens op een rijtje wat we als CD&V Lubbeek

reeds konden verwezenlijken.

Hou onze social media zeker in het oog! 

Dat ben JIJ: Kunnen wij iets doen voor JOU? Of wil jij mee het verschil maken

door mee te helpen met een groep…. ? Heb jij een schitterend idee om

Lubbeek nog leuker te maken? Laat het ons weten! 

cdenvlubbeek@gmail.com

GEMEENTERAADSLID JO PIERSON

SAMEN OP WEG MET ELKAAR!


