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iedereen inbegrepen

CD&V Lubbeek kondigt aan…

CD&V Lubbeek heeft op 14 oktober ook 
een kandidaat op de Provincieraadsver-
kiezingslijst.
Marijke Gidts, voorzitter van onze 
CD&V-afdeling, ondervoorzitter van 
CD&V regio Tienen en tevens OCMW-
raadslid zal de regio Tienen vertegen-
woordigen. 
Marijke: “Ondanks mijn jeugdige leeftijd 
is politieke participatie zeer belangrijk 
voor mij. Mee doen aan de provincie-
raadsverkiezingen is dan ook de kers 
op de taart. Ik ga voor een goed be-
stuur met inspraak ten dienste van onze 
inwoners. Ik engageer mij om onze 
lokale troeven in de kijker te zetten. 
Ouderenzorg, voldoende kinderopvang, 
gelijke kansen EN betaalbaar wonen in 
eigen streek zijn mijn prioriteit. Dit alles 
zonder mijn eigen Lubbeek uit het oog 
te verliezen.”

Marijke Gidts 
kandidaat voor 

de provincieraad
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CD&V LUBBEEK 
en FEESTZAAL LIBBEKE

Waar momenteel feestzaal 
Libbeke staat, prijkt binnen 
enkele jaren een multifunc-
tioneel gemeenschapscen-
trum. De architect is aange-
steld, de plannen liggen op 
tafel. De hoofdbibliotheek 
en een nieuw gemeen-
schapscentrum krijgen er 
onderdak. Tevens biedt het 
een oplossing voor het nij-
pende tekort aan vergader-
ruimte in onze gemeente. 
De geraamde richtprijs is 5 
miljoen euro, en dit zonder 
subsidiemogelijkheden.

IS CD&V LUBBEEK VOOR 
EEN NIEUWE BIBLIO-
THEEK EN EEN NIEUWE 
FEESTZAAL? JA.
Er is ongetwijfeld nood aan een 
gemeenschapscentrum. 
CD&V Lubbeek is steeds voorstan-
der geweest voor een nieuwe hoofd-
bibliotheek en voor een hernieuwde 

feestzaal, maar wel aan een 
betaalbare  prijs. We willen 

dit alles realiseren op maat van 
de Lubbekenaar, maar zonder 

hypotheek op de toekomst en 
zonder de andere dienstverlening 

aan de bevolking in het gedrang te 
brengen.

HEEFT HET HUIDIGE 
GEMEENTEBESTUUR 
INSPRAAK MOGELIJK 
GEMAAKT? NEEN.
CD&V pleit voor inspraak en een 
weloverwogen beleid. Het is niet 
correct om de vertraging van het 
gemeenschapscentrum op rekening 
van CD&V te schrijven, integen-
deel! De laatste keer dat het dossier 
in de gemeenteraad op de agenda 
stond, dateert al van 28/10/2009. 
Dus 2,5 jaar lang is het huidige be-
stuur met het dossier bezig, zonder 
inspraakmogelijkheden vanwege 
CD&V in oppositie. Transparantie 
dragen wij hoog in het vaandel, 
maar hebben we hier over heel de 
lijn gemist.

DAN KOMT EINDELIJK DE 
GEMEENTERAAD VAN 
28 maart 2012.

Op de agenda staat de sloop van 
feestzaal Libbeke. CD&V Lubbeek 
is het getalm beu. Lubbeek heeft 
dringend nood aan een nieuwe 
hoofdbib: tijdens de koudegolf  
van februari moest de bibliotheek 
noodgedwongen de deuren sluiten 
omdat de temperatuur niet boven de 
8° Celsius te krijgen was. CD&V is 
akkoord gegaan met de afbraak van 
de feestzaal Libbeke, op voorwaarde 
dat de zaal pas gesloopt wordt één 
maand voor de aannemer start met 
de werkzaamheden van de nieuw-
bouw. Op deze wijze heeft CD&V 
ervoor gezorgd dat de Lubbeekse 
verenigingen zo lang als mogelijk 
gebruik kunnen maken van de hui-
dige zaal. Daar is het CD&V Lub-
beek om te doen: mensen verbinden 
om zo de band van het sociale leven 
en de organisatie van lokale cultu-
rele activiteiten te versterken.

CD&V LUBBEEK ZEGT 
2 KEER JA.
JA voor een nieuwe hoofdbiblio-
theek, JA voor de nieuwe multifunc-
tionele zaal Libbeke.

Paul Duerinckx
Gemeenteraadslid

Paul Duerinckx aan de af te breken feestzaal LibbekeOud jeugdhuis Amigo
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In het najaar van 2009 contacteer-
de de gemeente de Kerkfabriek 
van Sint-Bernard met de vraag 
om het bouwvallig lokaal van de 
jeugdclub Amigo af  te breken en 
de gemene muur met het kerk-
hof  te herstellen. In december 
2009 vindt er een overleg plaats 
tussen de afgevaardigden van de 
Kerkfabriek (eigenaar van het 
gebouw van de jeugdclub) en de 
Burgemeester en de bevoegde 
schepen. Tijdens dit overleg 
werden er tussen beide partijen 
afspraken gemaakt, die in een kort 
verslag werden vastgelegd. De 
voornaamste afspraken waren, 
dat de gemeente de kosten van de 
afbraak voor haar rekening zou  
nemen. Verder zou de groendienst 
van de gemeente de tuin van het 
parochiecentrum samen met het 
daarachter stuk, braakliggend ter-
rein, heraanleggen. Er werd afge-
sproken om in maart 2010 samen 
met medewerkers van de groen-
dienst ter plaatse te komen om de 
mogelijkheden dienaangaande te 
bekijken.

In mei 2010 ontving de Kerkraad 
een schrijven van de gemeente, 
dat de geplande bijeenkomst niet 
had kunnen plaatsvinden,omdat 
de gemeente hiervoor eerst een 
begrotingswijziging diende door 
te voeren. Die werd effectief  door 
het gemeentebestuur uitgevoerd, 
waardoor er een som van € 7.500 
in de gemeentelijke begroting 
van 2010 werd opgenomen. Er 
kon nu worden gestart met de 
geplande werken. Alleen …  er 

gebeurde niets op het terrein. Op 
mondelinge vragen werd steevast 
geantwoord, dat hierover spoedig 
contact zou worden opgenomen 
met de vertegenwoordigers van de 
Kerkfabriek.

Het jaar 2010 ging voorbij. De 
werken waren niet uitgevoerd. 
Niettemin was de Burgemeester 
zijn belofte niet vergeten, want 
in de gemeentelijke begroting 
voor 2011 was opnieuw de som 
van € 7.500, ter uitvoering van de 
afbraak en de geplande werken, 
voorzien. Het zou er dus toch van 
komen … doch er gebeurde niets. 
Medio 2011 werd door een van de 
CD&V-  raadsleden op de ge-
meenteraad de vraag gesteld, wan-
neer dan met de uitvoering van 
deze werken zou worden gestart? 
Buiten de mededeling dat het be-
drag was voorzien op de begroting 
kreeg de vraagsteller geen andere 
info. Enkel weken later ontving de 
Kerkfabriek van Sint-Bernard een 
gemeentelijk schrijven, waarin in 
het kort werd medegedeeld, dat 
de betrokken lokalen eigendom 
waren van de Kerkfabriek en dat 

ze bijgevolg zelf  diende in te staan 
voor de afbraak.

De lokalen zijn inderdaad eigen-
dom van de Kerkfabriek, doch dat 
wist de gemeente van in het begin, 
waarom dan die beloftes en voor-
zieningen in de begrotingen?

Men kan zich alleen de vraag stel-
len, waarom de Burgemeester een 
dergelijk pantomime wil opvoe-
ren? Het kan alleen maar verklaard 
worden door bovenvermeld volks-
gezegde.

We stellen ons de vraag of  er nog 
andere verenigingen of  personen 
zijn, die een gelijkaardige erva-
ring hebben gehad. Graag had-
den we dit van jullie vernomen. U 
kan ons uw verhaal toesturen via 
het hierna vermelde e-mailadres: 
info@lubbeek.cdenv.be

Zou onze Burgemeester echt den-
ken, dat hij zodoende zijn burgers 
in vreugde kan doen leven? 

Jan Janssens
Ondervoorzitter CD&V Lubbeek

Veel beloven en weinig geven, doet de …

Ieder van ons kan bovenstaand volksgezegde moeiteloos 
aanvullen en kent maar al te goed de betekenis ervan. Wie 
dit echter niet alleen goed kent, doch het ook graag toepast 
is onze Burgervader. Onderstaand voorbeeld is een perfecte 
illustratie van hoe hij dit volksgezegde in de praktijk omzet.

Knip uit en noteer in je agenda:

zondag 3 juni 
van 14u tot 18u dessertnamiddag 
ontmoetingscentrum St-Kwinten te Linden

zaterdag 1 september 
Breugelfestijn Parochiezaal Pellenberg

✂
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Hoeveel hoekjes hebben 
we voorzien waar een moe-
der met kind kan verpozen 
tijdens een wandeling? 
Staat er ergens een klim-
rek, een schommel, een 
schuif af of wat anders? 

Dan mag er nog eentje in je eigen 
tuin staan, maar wat is er voor de 
kinderen zelf  leuker dan samen met 
vriendjes een plekje te hebben om 
zich uit te leven? Voor de ouders 
zou het mooi zijn meegenomen om 
samen te kunnen genieten van die 
momenten, zonder dat het altijd zo 
veel geld moet kosten. Dat missen 
we toch in ons dorp!

CD&V pleit voor het gezin, maar 
met woorden bereik je niet altijd het 
gewenste resultaat en daarom steken 
we zelf  de handen uit de mouwen! 
Dit bewijst onze organisatie KIN-
DERCARNAVAL. Alle ingredi-

enten zijn aanwezig: veel verklede 
kinderen, dans en muziek, spelletjes, 
een clown, balonnen,… De zaal 
baadt voor 1 keer  in een carnaval-
sfeer, de ouders zetten zich rustig 
neer, maken een praatje, genieten 

van een glaasje… En ook wij zijn 
heel tevreden, want die dag genieten 
we gewoon met jullie mee!

Jo Pierson
Gemeenteraadslid

Door de overstap van Maria Schrevens naar de gemeenteraad, wordt haar plaats in de 
OCMW-raad overgenomen door Godelieve Schrevens, tevens voorzitster van de Seniorenraad.

Onze kinderen komen 
nog te weinig aan bod in de gemeente! 

Ook onze mandatarissen deden mee aan de verkleedpartij

V.l.n.r. Marina Stas, Hugo Simoens, Maria Schrevens, Koenraad Van Coppenolle, Jo Pierson, Jules Godts en Paul Duerinckx, afwezig 
tijdens fotoshoot: André Van Goethem. Onlangs stopte Tamara Broos om familiale redenen haar actieve deelname in de Lubbeekse 
politiek. Haar plaats werd ingenomen door Maria Schrevens.


