
 

SAMENAANKOOP 

STOOKOLIE 

MANTELZORG 

IN LUBBEEK 

AQUAFINPROJECT 

LEMINGBEEK LINDEN 

Voor een warm Lubbeek 

20 september 2014 
Parochiezaal, 
Kortebergstraat 4, 
3212 Pellenberg 
11u30 - 14u en van 17u - 20u 

BREUGELDAG 

Balletjes met tomatensaus 
Balletjes met krieken 
Pensen met appelmoes 
Spek met eieren 

Prijzen 
Volwassenen: 9 euro 
Kinderen: 4 euro 
Taart: 2 euro 
Rijstpap: 2 euro 

BREUGELDAG IN PELLENBERG - zaterdag 20 september 2014 

Via telefoon of via dit formulier in de brievenbus van: 
Herman Vangilbergen: Wingestraat 6, 3211 Binkom — tel. 016 64 01 75 
Godelieve Schrevens: Bollenberg 78, 3210 Lubbeek — tel. 016 63 10 26 
Danielle Ix: Geestbeek 4, 3210 Lubbeek — tel. 016 62 25 69 
Marijke Gidts: Slijkstraat 16, 3212 Pellenberg—tel. 016 46 23 96 
Jozefine Collaer: Gemeentestraat 44, 3210 Linden—tel. 016 62 17 36 

Via e-mail: 
 

Maria Verbelen: 
maria.verbelen@gmail.com 
 

Jozefine Collaer: 
jozefine.collaer@hotmail.com 

Inschrijvingsstrook: inschrijven kan tot 14 september 2014 
CD&V—Breugeldag — zaterdag 20 september 2014 — Kortebergstraat 4, 3212 Pellenberg 
 

Ondergetekende (Familienaam en Voornaam): ………………………………………………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
tel/gsm: …………………………………………………………… E-mailadres: …….……………………………………………………………. 
 

Komt langs om:  ⃝ 11u30   ⃝ 12u30   ⃝ 13u30     of     ⃝ 17u   ⃝ 18u   ⃝ 19u 
 

En bestelt: 
Balletjes met tomatensaus: …………..…volwassenen  (x 9 €)    + …………….…...kinderen (x 4 €) = ……....………euro 
Balletjes met krieken: ……….……...….....volwassenen  (x 9 €)    + …….…………...kinderen (x 4 €) = ……….………euro 
Pensen met appelmoes:…….………........volwassenen  (x 9 €)    + …………….…...kinderen (x 4 €) = ……….………euro 
Spek met eieren:……………….………..…….volwassenen  (x 9 €)    + …….…………...kinderen (x 4 €) = ……….………euro 
Taart: ………………………...……………………..volwassenen  (x 2 €)   + …….…………...kinderen (x 2 €) = …………..…..euro 
Rijstpap: ……………………………...…………...volwassenen  (x 2 €)   + …….…………...kinderen (x 2 €) = ……….…...…euro 
Totaal aantal :........…………………………..volwassenen + ………………………...…..kinderen            = ……….…...…euro 

BREUGELDAG 

IN PELLENBERG 
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Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
is zoveel meer dan wat de meeste mensen verstaan onder het OCMW. Als OCMW-

voorzitter vind ik het belangrijk om te informeren over de dagelijkse werking van het 

OCMW. Vandaag belicht ik de mantelzorg in Lubbeek. 

Ons mooie Lubbeek is uniek op vele vlakken en er zijn boeiende uitdagingen voor de 

toekomst.  Zo heeft Lubbeek een hoog aandeel ouderen in de gemeente (25,5%). Die 

ouderen zijn wel relatief jong, nl. minder dan 70 jaar (50,6%). Hierdoor is, ondanks het 

grote aandeel van de ouderen in de bevolking, de zorgbehoefte van de ouderen van-

daag nog eerder beperkt. We kunnen evenwel verwachten dat deze behoefte de vol-

gende jaren sterk zal stijgen.  

Daarom werd in het Lokaal Sociaal Beleidsplan een actiepunt voorzien : 

“Activeren van mantelzorgers via een mantelzorgpremie” 

 

Mantelzorg in Lubbeek 

Mantelzorg als motor van de thuiszorg.  

Mantelzorg houdt in dat kinderen, famil ie,  buren, vr ienden mee de zorg 

opnemen voor de hulpbehoevende.  Zo’n,  veelal belangeloze, inzet ver-

dient respect en waardering .  

In Lubbeek bieden we daartoe aan al  deze mensen het volgende aan:  

-  de mantelzorgpremie ,  

-  een mantelzorgdag  (3d e  week van juni)  

-  een Nieuwjaarspresentje .  

Uit een bevraging van Ziekenzorg CM blijkt dat van de 308 gemeenten in Vlaanderen 

75 procent een mantelzorgpremie heeft.  Vorig jaar schaften 26 gemeenten hun man-

telzorgpremie af. Lubbeek behield deze mantelzorgpremie. 

De toekenningsvoorwaarden werden wel verstrengd om de premie ook voor de toe-

komst veilig te stellen. 

De groep  van beroepsactieven verkleint terwijl de 

groep hoogbejaarden groeit. 

We stellen vast dat minder en minder beroepsactie-

ve mensen de zorg voor de hulpbehoevende oude-

ren op zich kunnen nemen. 

Word vrijwilliger ! 

Ben je nog jong van hart, lijf en leden ? 

Wil je zorg gaan opnemen voor iemand uit je directe 

omgeving, familie, vrienden , kennissen? Of wil je 

gras maaien bij iemand in uw straat? 

Het OCMW zoekt steeds vrijwilligers... 

Koenraad Van Coppenolle 
OCMW-voorzitter, Schepen Welzijn 

 

 

Dit is een bijkomend fenomeen waarbij de oudste beroepsactieven, naast de zorg 

van hun ouders, ook worden aangesproken voor de opvang van de kleinkinderen. 

Vele mantelzorgers zullen dus in de toekomst vooral 60-plussers zijn die zorg dragen 

voor nog ouderen.  

Hoe meer mantelzorgers we kunnen activeren hoe meer zorgbehoevenden thuis 

kunnen blijven in hun vertrouwde omgeving. Dit is niet alleen een nobele doelstel-

ling, maar ook goedkoper dan zorg in de residentiële zorgvoorzieningen. 

Dit neemt niet weg dat we in Lubbeek zeker bijkomende voorzieningen kunnen ge-

bruiken. Maar dat is een ander verhaal. 

OCMW Lubbeek 
 

Staatsbaan 126 
3210 Lubbeek 

 
Tel.  016 62 91 30 

 
info@ocmwlubbeek.be 

Meer info over 
 

http://www.ocmwlubbeek.be/mantelzorgtoelage.aspx 

 

 

http://www.ocmwlubbeek.be/page949576.aspx 

De Mantelzorgpremie 

Hoe word ik vrijwilliger ? 

DE SANDWICHGENERATIE 

mailto:info@ocmwlubbeek.be
http://www.ocmwlubbeek.be/mantelzorgtoelage.aspx
http://www.ocmwlubbeek.be/mantelzorgtoelage.aspx


 

SAMENAANKOOP STOOKOLIE 

ACV en CD&V Lubbeek 

ACV Regio Lubbeek, die al verschillende jaren instaat voor de  
samenaankoop van stookolie in hun vereniging, organiseert deze  
samenaankoop nu ook samen met het bestuur van CD&V Lubbeek.  

 
Doel: Zo veel mogelijk inwoners van dezelfde 
streek (en hun familie en kennissen ) verenigen om 
samen een grote bestelling te plaatsen om een 
prijsverlaging te kunnen bekomen bij  
verschillende leveranciers uit de streek. 
 
ACV en CD&V Lubbeek treden enkel op als  
tussenpersoon tussen de groep kopers en de  
leveranciers. De aanbesteding wordt toegekend 
aan de laagst biedende, eerlijke leverancier. 

 

 

 

 

 

 

 
Hoe kan ik aan de groepsaankoop deelnemen? 

Per jaar vinden er 2 groepsaankopen plaats met afsluitdata: 
een winteractie op 1 januari en de een zomeractie op 1 juli. 

Zijn er verplichtingen? 

De inschrijving en deelneming is volledig gratis. U hoeft niet met elke 
actie mee te doen. Eens de groep gevormd op 1 januari of 1 juli wordt 
contact genomen met de leveranciers om de beste prijs te bekomen. 
Hoe groter de bestelling, hoe scherper de prijs. U betaalt enkel de 
bedongen prijs bij levering van de stookolie of na ontvangst van het 
factuur. 

ACV en CD&V Lubbeek dragen geen enkele verantwoordelijkheid bij niet beta-
ling van de faktuur. 

 

CD&V Lubbeek helpt mee 

uw stookkosten te verlagen 

 

CD&V - Lubbeek 
Nieuwjaarsreceptie 

 

Binkom: 

vrijdag 16 januari 2015 aanvang 20u 

Zaal Santro, 
Tiensesteenweg 61, 3211 Binkom 

 

CD&V - Lubbeek 
Kindercarnavalfeest 

 

Binkom: 

zaterdag 7 februari 2015 van 14u tot 17u 

Zaal Santro, 
Tiensesteenweg 61, 3211 Binkom 

 

CD&V - Lubbeek 
Dessertennamiddag 

 
 
zondag 17 mei 2015 van 14u tot 18u 
 

Te vermelden bij de bestelling 
 
De gegevens worden na toekenning overgemaakt aan de leverancier. 

- Familienaam en voornaam 
- volledig adres 
- telefoon- of gsm nummer 
- mailadres (indien in bezit) 
- het aantal gewenste liters (min. 500 l) 

Noteer ook: 
- dagen dat er niet mag geleverd worden vb. verlof 
- gevaarlijke hond buiten 
- bij niet thuis zijn waar de mazouttank zich bevindt 
=> vergeet het slot niet van de afsluitdop af te halen... 

NOTEER   NU   AL   IN   JE   AGENDA 

Inschrijven 
Mailtje naar salaets@skynet.be of cdenvlubbeek@gmail.com 

Telefoon 
Guido Salaets 0477/767281 of William Vanderhoeft 0495/162204 

Adressen waar je de bestelling ook in de brievenbus kan deponeren 

Salaets Guido, Gellenberg 123, 3210 Lubbeek 
Vanderhoeft William, Tempelzicht 5, 3210 Linden 

mailto:salaets@skynet.be
mailto:cdenvlubbeek@gmail.com


Water is een kostbaar goed! 

Jarenlang zijn de rivieren en beken in Vlaanderen 

sterk vervuild geweest.  

Met het waterzuiveringsproject aan de Lemingbeek  

beoogt Aquafin het afvalwater van een deel van de  

inwoners van Linden (dat tot op heden nog  

ongezuiverd in de beek terecht kwam) aan te sluiten 

op het waterzuiveringsnetwerk. 

Tegen het najaar 2015 zal er enkel oppervlaktewater 

door de Lemingbeek richting Dijle stromen. 

De werken zijn gestart in maart 2014 en zullen 

duren tot in de zomer 2015. 

Alle werken op openbaar terrein brengen tijdelijk 

ongemak mee. Een bijkomende kost is het  

ontkoppelen van regenwater en afvalwater op  

privaat domein. 

Dit vereist dat de bewoners een volledig gescheiden 

afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk 

afvalwater bij hun woningen dienen te realiseren. 

Wie de komende jaren werken plant aan de oprit, 

kan best een gesplitste wachtleiding aanleggen 

rioolwater/ regenwater. Op het moment dat er in 

uw straat werken starten, is het aansluiten zeer 

eenvoudig. 

 

AQUAFINPROJECT  -  LEMINGBEEK LINDEN 

1/ Duidelijke communicatie met de bewoners  
Algemeen: 1 jaar voor de aanvang van de werken ontvangen de inwoners een 

infomap en wordt een afspraak gemaakt met de afkoppelingsadviseur. Voor elke 

woning apart maakt hij een plan op hoe de afkoppeling best gebeurt. 

Op 10 februari 2014 heeft het gemeentebestuur een eerste algemene infoverga-

dering georganiseerd. Aquafin heeft de werken toegelicht , de aannemer heeft 

het gefaseerde tijdsschema besproken . 

Toen werd aan de gemeente gevraagd om een gemeenschappelijke aannemer 

te zoeken om de ontkoppelingswerken op privaat domein uit te voeren. 

Om een aantal redenen (juridisch, te grote terreinverschillen individueel) kan 

het gemeentebestuur op deze vraag niet ingaan. Wel hebben de inwoners een 

lijst gekregen van aannemers uit Vlaams Brabant en Limburg die deze werken 

uitvoeren. 

Op 26 juni 2014, nl. 4 maanden na de aanvang der werken, werd een nieuwe 

infovergadering belegd: de stand van zaken werd toegelicht door de aannemer. 

Het studiebureau Grontmij gaf op 23 augustus 2014 tijdens een bijzondere 

gemeenteraadscommissie toelichting over de heraanleg Dorpsstraat/Heurbeek. 

2/ Subsidiereglement  
Wat houdt dit in ? 

Na het beëindigen van de werkzaamheden op de straat, hebben de bewo-

ners tot zes maanden de tijd om de afkoppeling op privaat domein  uit te 

voeren. De onkosten kunnen erg variëren en soms oplopen tot enkele dui-

zenden euro’s. Om deze reden heeft de gemeente Lubbeek samen met 

Riobra een subsidie voorzien. De werken mogen uitgevoerd worden door de 

bewoners zelf of door een erkend aannemer. 

 

Waar vind je info? 

Het subsidiereglement kan je nalezen op de website van onze gemeente, of 

kan je bekomen aan de balie van het gemeentehuis. 

De subsidie bedraagt maximaal 425 euro, of kan mits sociale correctie tot 

max. 1175 euro bedragen. 

 

Naast deze subsidie krijg je: 

 - gratis het advies van de afkoppelingsadviseur; 

 - vrijstelling van aansluitingsvergoeding tijdens het project; 

 - gratis keuring van de afvoer van water op privaat domein na het einde der 

werken ( ten laste van Riobra ). 

 

Een herkeuring is niet meer gratis. Er is een wekelijks overleg tussen de 

dienst openbare werken Lubbeek en de aannemer, om de werken op de 

voet te volgen.. De adviezen van de Minder-Hinder website worden gevolgd.  

 

De gemeente streeft er ook naar om de handelaars langs het traject steeds 

bereikbaar te laten. Een aangepaste bewegwijzering wordt voorzien. 

Elk jaar betaalt de Vlaming via de drinkwaterfactuur een saneringsbijdrage die bedoeld is 

voor riolering en waterzuivering. Het gaat hier over: 

- een gemeentelijke bijdrage voor de gemeentelijke riolering; 

- een bovengemeentelijke bijdrage voor de collectoren en de waterzuivering van Aquafin; 

- afhankelijk van de gezinsgrootte is dat tussen 70 en 103 euro per jaar. 

Wat is de taak van het gemeentebestuur?  
Paul Duerinckx , CD&V schepen van openbare werken, geeft aan dat er twee belangrijke aandachtspunten zijn : 

Paul 

Duerinckx 

aan de 

werken 

van de 

Lemingbeek 

in Linden 


