
 

Voor een warm Lubbeek 
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Inkanteling OCMW in de Gemeentediensten in 2019? 
“Een mooie evenwichtsoefening” volgens Koenraad Van Coppenolle, Voorzitter OCMW Lubbeek 

. 

Pioniersrol voor Lubbeek 

Het huidige gemeentedecreet biedt de mogelijkheid om samen te 
werken door het afsluiten van een beheersovereenkomst. In Lubbeek 
doen we dit al. Meer zelfs we nemen daar -  in vergelijking met vele 
andere gemeenten – reeds het voortouw op. Zo werken we o.a. reeds 
samen door beroep te doen op elkaars personeel, verzorgt het OCMW de 
schoolmaaltijden in de gemeentescholen, is er o.m. samenwerking bij de 
opleiding van het personeel, inzake verbetering van de dienstverlening 
en bij interne controles. 

We bereiden deze samenwerking of "inkanteling" voor en nemen daarbij 
een positieve  houding aan. Wel zullen we toezien dat de werking van het 
nieuwe OCMW als gemeentedienst voldoende garantie biedt naar 
privacy en dat een autonome werking van het bijzonder comité , waar 
de persoonlijke dossiers worden besproken, gegarandeerd blijft. 

“We willen graag proberen de onrust en twijfels die bij sommigen rezen weg 
te nemen” begint Koenraad in zijn pleidooi. 

Er verscheen de laatste maanden een en ander in de pers over de "inkanteling" 
van de OCMW's in de gemeente. 

De werking van de OCMW's gaat terug op de organieke wet van 8 juli 1976 . 
Dat is het jaar, waarin de gemeenten fusioneerden. Daarvoor waren er de 
commissie van openbare onderstand (COO wet van 1925) en voordien de 
Burelen van Weldadigheid en Godshuizen. 

Tijd dus om de werking eens opnieuw te bekijken.” vult hij aan. 

In januari 2015 stelde minister Homans haar conceptnota voor over de 
toekomst van de OCMW's. 

Daarin wordt de visie ontwikkeld hoe de samenwerking  OCMW en gemeente 
in de toekomst moet verlopen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 
met ingang van 1 januari 2019 houden de OCMW's - in Vlaanderen - op te 
bestaan. De taken van het OCMW zullen overgenomen worden door het 
gemeentebestuur. 

Toekomst? 

Voorlopig weten we enkel het 
grote tijdskader. 
Het wettelijk werk moet nog 
gebeuren , dat zal in 
Vlaanderen wel geen 
probleem zijn. Een groot deel 
is echter nog federale 
wetgeving. 
En Koenraad besluit: “We zijn 
wat dat betreft nog niet aan 
de nieuw patatten, maar we 
volgen dit verder op en zullen 
er later nog over berichten. 



Impact van IHD en PAS 

op milieu en landbouw in Lubbeek 

Op Vlaams niveau werd in 

2010 beslist tot het uitzetten 

van de IHD in uitvoering van 

het Europese “Natura 2000”-

initiatief. Zo werd uitvoering 

gegeven aan onder meer de 

Vogelrichtlijn (1979) en 

Habitatrichtlijn (1992). 

 

Concreet houden deze 

initiatieven in dat bepaalde 

gebieden vanuit ecologisch 

standpunt als waardevol 

beschouwd worden. Deze 

gebieden zouden gevrijwaard 

moeten worden van bepaalde 

menselijke activiteiten om 

bepaalde diersoorten 

ongemoeid te laten. 

Wilt u meer informatie omtrent de IHD-/PAS-maatregelen, surf naar volgende link en klik door naar PAS: 

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/natuurbeleid/natuur-en-natura-2000/natura_2000 

SAMENAANKOOP STOOKOLIE—ACV en CD&V Lubbeek 

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 

Inschrijven 

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

Telefoon 

Guido Salaets: 0477 76 72 81 of William Vanderhoeft: 0495 16 22 04 

Adressen waar je de bestelling ook in de brievenbus kan deponeren 

Salaets Guido, Gellenberg 123, 3210 Lubbeek 

Vanderhoeft William, Tempelzicht 5, 3210 Linden 

ACV en CD&V Lubbeek 

dragen geen enkele 

verantwoordelijkheid 

bij niet betaling van de 

faktuur. 

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. 

Ook in 

Lubbeek 

werden de 

zgn. SBZ 

voorzien 

die vallen onder de PAS. Deze vormen mogelijke problemen voor landbouwbedrijven in Lubbeek 

en het bekomen van vergunningen voor hun landbouw- of veeteeltactiviteiten. 

 

De habitatinkleuringen staan zo goed als vast en kunnen nauwelijks nog gewijzigd worden. Via de 

zoekzones kan er mogelijks nog worden bijgestuurd. Om te weten of een bepaalde 

landbouwactiviteit vergund kan worden, kan een zogenaamde “voortoets” uitgevoerd worden. 

Hiervoor verwijzen we graag door naar: https://www.milieuinfo.be/voortoets/. 

 

Voor het overige raden we alle landbouwers en veetelers aan om zich afdoende te informeren en 

zeker gebruik te maken van het regionaal overleg dat per SBZ wordt georganiseerd. Op dergelijke 

momenten krijgen alle betrokken partijen de mogelijkheid om met het Agentschap Natuur en Bos 

te overleggen met betrekking tot de activiteiten binnen het betrokken SBZ. 

Lijstje met afkortingen 
IHD = instandhoudingsdoelstellingen 
PAS = Programmatorische Aanpak Stikstof 
SBZ = speciale beschermingszones 

Andries Hofkens - 0498 34 52 71 - aehofkens@yahoo.com  

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/natuurbeleid/natuur-en-natura-2000/natura_2000
mailto:salaets@skynet.be
mailto:cdenvlubbeek@gmail.com
https://www.milieuinfo.be/voortoets/
mailto:ellen.lammens@live.be


 

BERMBEHEERPLAN   LUBBEEK  

Een jaar later  kijk ik als schepen van 

openbare werken fier terug op wat Lubbeek 

heeft gerealiseerd. Lubbeek beschikt nu 

over een degelijk bermbeheerplan. Met de 

aankoop van een nieuwe tractor zijn de 

groendienst en de dienst wegen in staat om 

het bermbeheer in eigen beheer uit te 

voeren. 

In het bermdecreet staat o.a. dat gemaaid 

gras niet mag blijven liggen op de berm. 

Door het afvoeren van het maaisel verhoogt 

de biodiversiteit, zo realiseren we onze 

belofte in het Charter Biodiversiteit. 

De bermen mogen niet gemaaid worden 

voor 15 juni. Daardoor kunnen planten hun 

rijpe zaden verspreiden. Hiervan mag enkel 

afgeweken worden omwille van het behoud 

van zeldzame soorten, voor de veiligheid 

aan kruispunten of rond verkeersborden. 

Een eventuele tweede maaibeurt mag pas 

na 15 september. 

Zo komen we in Lubbeek tot een natuurvriendelijke berm. 

Dit zorgt voor een heel andere beleving. 

Wat vindt u het mooist? 

Een wegberm vol brandnetels en kleefkruid of 

een wegberm met paardebloemen, kamille, fluitekruid, rode klaver,... 

CD&V Lubbeek kiest alvast voor optie 2. 

Paul Duerinckx, schepen openbare werken. 

Wist je dat ... 

“… ons jaarlijks kindercarnaval een groot succes was”. 
 

Op zaterdag 7 februari 2015 zat 
zaal Santro in Binkom vol met 
enthousiaste kinderen. 
Muziek, een clown en veel confetti 
zorgden voor de nodige ambiance. 
Na afloop zag je enkel blije, maar 
soms onherkenbare gezichten. 
 

Nieuwe afspraak: zat. 6 februari 2016 (zaal Santro, Binkom) 

                  Jozefine Collaer en Katrien Verbeek 
CD&V vertegenwoordigen in de PWA - raad 

- deze raad ca. driemaal 
per jaar samenkomt 
- sinds de 6de staats-
hervorming Vlaanderen 
bevoegd is voor de 
werking van de PWA's 
 - dat Vlaams minister 
Muyters een voorstel tot 

hervorming van de werking van de PWA's zal uitwerken. 

… het nieuw chirolokaal in Binkom officieel 
werd geopend op zaterdag 7 februari 2015. 
Dit gebeurde in aanwezigheid van 
gemeentebestuur, chiroleden, ouders, 
oudleiding, (jeugd)verenigingen en chiro-
sympathisanten. 
... alle inwoners van Binkom een bezoekje 
konden brengen en de feestelijkheden 
eindigden met een afterparty tot in de late 
(lees vroege) uurtjes. 
                                        Herman Vangilbergen 

   Jaak Willemse 

… onze CD&V-vertegenwoordiger is in de 
raad van bestuur van 
het Atelier voor Muziek en Woord 
(de vroegere Jeugdmuziekschool);  
... je er niet enkel muzikale vorming en 
zangopleiding kan volgen, je er ook 12 
instrumenten kan leren bespelen; 

binnenkort start 
- een afdeling Cursus Woord 
- een turboklas Notenleer 

 

Contactgegevens: ellen.lammens@live.be - 0478 33 31 20 

Een bermbeheerplan bepaalt waar 

en wanneer er gemaaid mag 

worden in de gemeente. Het is 

een verplichting opgelegd door 

het bermdecreet, waaraan elke 

gemeente dient te voldoen. De 

bedoeling van een bermdecreet is 

een betere en herkenbare natuur 

in de gemeente te scheppen. 

Lubbeek deed een beroep op het 

studiebureau Antea om eerst de 

bestaande toestand te 

inventariseren en vervolgens een 

werkbaar beheersplan op te 

Meer info: 

www.amwlubbeek.be 

…u ons steeds kunt mailen: cdenvlubbeek@gmail.com 

mailto:ellen.lammens@live.be
http://www.amwlubbeek.be


2 evenementen CD&V Lubbeek 

 

 

 

Een jarenlange traditie binnen CD&V Lubbeek 

De “schare dessertenprin(ses)sen” groeit elk jaar. 

Ken jij ook een gewoon of uniek dessert? 

Wij zijn benieuwd! Laat van je horen. 

 

Nieuwe kindvriendelijke locatie 

Vlakbij de kerk van Linden en naast de voetbalterreinen: 
ouders genieten van desserten en een babbel terwijl de kinderen 
zich buiten kunnen uitleven in een beveiligde ruimte. 


