
 

Voor een warm Lubbeek 
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Water in Lubbeek — “trop is te veel” 
”Als schepen van openbare werken word ik dagelijks geconfronteerd met het element water in Lubbeek.” 

Eind juli 2014 kreeg Binkom een wolk-
breuk over zich heen, begin augustus 
2014 werden Sint-Bernard en Lubbeek 
dorp getroffen. Op sommige plaatsen 
viel er op één uur tijd tot 90 liter water 
per vierkante meter.  

De Staatsbaan in Sint Bernard, de Bin-
komstraat, de Dorpsstraat en de 
Tiensesteenweg aan het kruispunt met 
de Helstraat en de Boutersemstraat 
werden enkele uren afgesloten voor 
alle verkeer. Heel wat straten kwamen 
onder water en modder te staan. Tien-
tallen kelders liepen onder. 

De brandweerkorpsen uit Leuven en 
Tienen hadden hun handen vol.  

De Lubbeekse bevolking kreeg on-
middellijk ondersteuning van de 
gemeentearbeiders: vele extra uren 
gingen naar het vrijmaken van de 
modderstraten en het weg borste-
len van het achtergebleven stof.  

Voor de bewoners betekende deze 
wateroverlast een massa ellende. 

Helaas wordt dit soort “extreme “ 
buien hoe langer hoe meer 
“normaal” als gevolg van de kli-
maatverandering. 

Paul Duerinckx, schepen van openbare werken 

Hoe kunnen we als gemeentebestuur beter voorbereid zijn op wateroverlast? 

1. Erosiebestrijding: De modderstromen die van de velden komen, pakken we aan door middel van erosiebestrijding. 
Het eerste project langs de Gellenberg is in fase van uitvoering, in  2015 is de St.-Gertrudendries aan de beurt. 

2. Aanpassing van de rioleringen: de buffercapaciteit wordt  systematisch verhoogd, waardoor de rioolbuizen een bui 
aankunnen die zich slechts eens in de 20 jaar voordoet. De geplande werken in de Dorpsstraat hebben dan ook als 
doel om in dit laagst gelegen deel van Lubbeek de wateroverlast weg te werken. 

3. Subsidie voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op privaat domein. 

4. Stedenbouwkundige vergunning met aandacht voor duurzaamheid. 

Bij het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen hanteren we bij de watertoets strenge normen. Afhankelijk 
van de overstromingsgevoeligheid van een bouwplaats worden extra regels opgelegd zoals het bouwen zonder kelder, 
een verplichte grote regenwaterput, minder verharding in de tuin. 

De aanpak van de wateroverlast vereist meerdere invalshoeken. Zowel milieu, openbare werken en stedenbouwkun-
dige aspecten (ook de inbreng van de inwoners) moeten worden bekeken. CD&V Lubbeek is terecht fier op de korda-

te, efficiënte en duurzame aanpak van deze dossiers door de huidige bestuursploeg. 

De Belgische zomer 2014 was tot op heden de natste zomer sinds 1992. 
Dat leidde tot heel wat wateroverlast. Ook Lubbeek bleef niet gespaard. 



Wissel van het voorzitterschap 
van de Lubbeekse gemeenteraad  

Jo Pierson aan het woord: 
 

Op 1 januari 2013 werd ik verkozen tot Voorzitter van de Gemeenteraad. 
 

Dit houdt in dat ik maandelijks de gemeenteraad bijeenroep en in goede banen leid. Op zich is het niet zo’n 
makkelijke taak omdat je in deze functie een neutrale houding aanneemt tegenover alle ideeën rond de tafel. 
Toch moet ik zeggen dat de raden altijd heel respectvol verlopen zijn. 
 
Het waren 2 leerrijke jaren waarin ik de kans kreeg om constructief samen te werken met de gemeentelijke 
diensten en het secretariaat. Ik wil hen bedanken voor de hulp en ondersteuning bij de opstart en de opvol-
ging van mijn taak. 

Ik heb heel wat fijne herinneringen: 
* de fierheid bij de installatie van het nieuwe bestuur, 
* het respect waarmee verschillende betogen en discussies werden gevoerd, 
* de gemotiveerde en gedreven manier waarop burgemeester en schepenen hun dossiers voorstelden. 
 
De mooiste ervaring beleefde ik op 29 oktober 2014 toen Paul Duerinckx als waarnemend burgemeester de 
Kluster in Pellenberg heropende en ’s avonds naast mij plaats nam aan de tafel van gemeenteraad.  

Ik geef in alle vertrouwen de fakkel door aan Marina Salaets-Stas. Ikzelf ga me de komende 9 maanden voorbereiden 
op het schepenambt dat ik zal bekleden vanaf 1 september 2015. Ik wens Marina alle succes toe de volgende 4 jaar! 

Marina Stas en Jo Pierson Paul Duerinckx en Jo Pierson 

Praatcafés 

Erfrecht en Successierecht 

Linden 23 april 2015  - Lubbeek 7 mei 2015 

Dessertennamiddag 

Zondag 3 mei 2015    van 14u—18u 

Zaal Leeuwkens, Kerkdreef 7, 3210 Linden 

Noteer alvast volgende activiteiten in uw agenda 



 

Binkom 
nieuwe school en Chirolokalen 

Kwaliteit zorgt voor kwantiteit 

Eten jong en oud vanaf nu dezelfde lekkere en gezonde maaltijden? 
Het kan sinds september 2014 in Lubbeek voor oma, opa, kleinzoon 
of kleindochter. 

Tussen het gemeentebestuur van Lubbeek en het OCMW van Lubbeek werd 
een overeenkomst afgesloten om de Gemeentelijke Basisscholen te voorzien 
van schoolmaaltijden. 

Deze overeenkomst kwam tot stand in het kader van het gemeente- en 
OCMW-decreet. Door de gemeenteraad werd een beheersovereenkomst 
tussen de gemeente en het OCMW goedgekeurd: het bereiden en leveren 
van schoolmaaltijden aan gemeentelijke scholen werd een feit. 

Gemeenteschool/
chirolokaal Binkom 

 

Op vrijdag 19 december 2014 werden de 
nieuwe gemeenteschool van Binkom en het 
chirolokaal officieel opgeleverd. 
Sinds maandag 5 januari 2015 werd al les 
gegeven in het nieuwe schoolgebouw in de 
Schoolstraat. 
Ook de chiro van Binkom neemt vanaf ja-
nuari haar intrek in het nieuwe chirolokaal. 
In de toekomst wordt ook de Schoolstraat 
opnieuw aangelegd en krijgt de school- en 
chiro-omgeving hiermee niet alleen een 
mooier uitzicht, maar wordt ze ook vooral 
verkeersveiliger gemaakt. 

Herman Vangilbergen, gemeenteraadslid 

“Ik woon zelf in Binkom, (bijna) in de voortuin van de gebouwen, 
en volg de werkzaamheden vanuit mijn open venster”. 

 

OCMW-maaltijden 

De proef op de som? 
* Cafetaria Dienstencentrum De Sleutel, 
* Staatsbaan 126, 3210 Lubbeek 
* dagelijks open van 10u30 tot 17u 
* maaltijden van 11u30 tot 13u 
* prijzen: 7,5 EUR voor een dagmenu of 
een menu van de chef. 
- 7 EUR voor een koude schotel 
- 4,5 EUR voor een kindermenu  

 Meer info en reservering 
* tel.016 62 91 30 
* ldcdesleutel@ocmwlubbeek.be 
* www.ocmwlubbeek.be (zoek Restaurant) 

Koenraad Van Coppenolle, Voorzitter OCMW licht toe: 
“Er wordt nu al samengewerkt op een aantal vlakken en dit gaat in de toekomst nog 
meer gebeuren. Er wordt gezocht naar een aantal synergieën. Win-Win’s. De hogere 
overheid spoort daartoe aan en de opgelegde besparingen noodzaken ons ertoe. Deze 
samenwerking maakt deel uit van ons beleidsprogramma. 
 

Daar waar de levering van maaltijden aan huis tot doel heeft ouderen langer thuis in 
hun vertrouwde omgeving te houden, focussen we nu op het optimaliseren van onze 
capaciteit in de keuken. De aanmaakkost per maaltijd is lager bij gelijke vaste kosten. 
 

Maar vooreerst gaan we onze jeugd lekkere, gevarieerde en gezonde maaltijden aan-
bieden. We merken trouwens dat de maaltijden geapprecieerd  worden. We verkopen 
er merkelijk meer dan vorig jaar het geval was.” 

mailto:ldcdesleutel@ocmwlubbeek.be
http://www.ocmwlubbeek.be


 

 

 
 

KINDERCARNAVAL 
zaterdag 7 februari 2015 van 14u tot 17u 

Zaal Santro, Tiensesteenweg 61, 3211 Binkom 

 

”Sinds enkele maanden ben ik de nieuwe voorzitter 
van de jongeren binnen onze Lubbeekse afdeling. 

Ik zie dit als het verlengde van mijn vroegere engage-
menten in jeugdbeweging en speelpleinwerking. 
Naast mijn activiteiten in de gemeenteraad, is dit ook 
een kans om iets extra te doen voor de jongeren in 
onze gemeente. Zo krijgen zij steeds voldoende aan-
dacht bij het beleid.  

Heb je vragen over onze werking of heb je ideeën om 
het gemeentelijk beleid nog meer “jeugd-vriendelijk” 
te maken, aarzel niet mij te contacteren”. 

Ellen Lammens 
Nieuwe voorzitter Jong CD&V Lubbeek  

Contactgegevens: 
ellen.lammens@live.be      0478/33.31.20 

… Ronny  Haroux voorzitter is van de jeugdraad. 
 

De Lubbeekse jeugdraad heeft een advies-
functie, d.i. de belangrijkste functie. Hij 
organiseert jaarlijks een activiteit voor de 
eigen leden. I.s.m. met de jeugddienst, 
brengt hij om de twee jaar een brochure 
uit waarin de verschillende jeugdvereni-
gingen zich kunnen voorstellen.  

Wist u dat ...? 

Mijn eerste activiteit als Voorzitter 
“Op dit ogenblik zijn we met de jongeren bezig met 

het organiseren van ons jaarlijks kindercarnaval. We 
zorgen voor een namiddag met plezier voor jong en 
oud. Want het hoeft er niet altijd serieus aan toe te 

gaan. We willen een traditie verder opbouwen.” 

… de CD&V Breugeldag op 20 september 2014 een groot 
succes was door de niet aflatende ondersteuning van 
ons feestcomité: Maria, Jozefine, Danielle, Godelieve 
 

Nieuw in het voorbije seizoen 
was de splitsing in twee eet-
momenten: één op de middag 
en één in de vooravond. 
Onze volgende Breugeldag is 
op zaterdag 17 oktober 2015 
in Pellenberg. 

… Andries Hofkens 
samen met 

 Marina Stas 
de CD&V 

afgevaardigden zijn 
 in de politieraad. 

 
De politieraad vergadert 3 tot 4 keer per jaar.  

Onze gemeente maakt deel uit van de Politiezone 
Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek 

 

Nog vragen of suggesties ? Mail ons cdenvlubbeek@gmail.com 

… Paul Duerinckx heel blij is. 
 
Aan de kerk van Linden… 
 
De verdwenen verkeersborden 
om de parkeerplaats voor min-
dervaliden aan te duiden zijn 
weer op hun plaats. 

mailto:ellen.lammens@live.be

