
 

Voor een warm Lubbeek 
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Hugo Simoens — OCMW-voorzitter 

vanaf 1 januari 2016 

Sociaal beleid 
Het zijn uitdagende tijden voor het sociaal beleid van de gemeente. 
De verhoging van de energiefactuur, de vluchtelingencrisis, de 
vergrijzing ... Het lijkt wel of de meeste van onze maatschappelijke 
uitdagingen een sterke sociale component hebben.  

Samenwerken als oplossing 
OCMW en gemeente werkten de laatste jaren steeds beter samen. 
“De komende jaren wil ik werk maken van een versterkt OCMW in 
een versterkte samenwerking. Het sociaal beleid van Lubbeek moet 
zijn eigen gezicht houden. We zullen als instelling professionaliseren 
en meer samen doen met de gemeente, maar moeten absoluut de 
spreekbuis van de sociaal zwakkeren blijven en nog meer worden. 
 
Ik wil over bevoegdheden en partijgrenzen heen mensen  
enthousiasmeren voor een Lubbeek dat naast welvaart ook inzet op 
welzijn” aldus Hugo. 

Hugo Simoens 
OCMW-voorzitter 

Op 1 januari 2016 lost Hugo Simoens de huidige OCMW-voorzitter 
Koenraad Van Coppenolle af. Hij zal de laatste drie jaar van deze  
legislatuur het gezicht van het sociaal beleid in onze gemeente zijn. 
Bij de verdeling van de bevoegdheden werd er immers gekozen om 
het beleid te clusteren. Zo wordt Hugo meteen ook schepen van 

- sociale zaken, 
- volksgezondheid, 
- senioren, 
- gelijke kansen. 
 
De voorbije jaren deed Hugo al ervaring op als OCMW-raadslid, lid 
van het vast bureau, lid van het bijzonder comité van de sociale 
dienst en afgevaardigde in de lokale adviescommissie. Daarvoor 
was hij zes jaar gemeenteraadslid.  

Wie ben ik? 
Ik ben 34 en groeide op in Pellenberg. Sinds 
2009 woon ik in Linden.  
Ik was steeds erg actief: 20 jaar lid en  
leider bij Chiro Crescendo, voetballen bij SMS 
Lubbeek en FC Pellenberg, elf mooie  
zomers bij Grabbelpas & Swap. Maar  
daarnaast was ik ook secretaris van de  
jeugdraad en lid van het PWA. Ik behaalde 
een diploma Geschiedenis aan de KU  
Leuven en een diploma Vrouwenstudies aan 
de Universiteit Antwerpen. 
Vanaf januari schroef ik mijn job als dienst-
hoofd historische, culturele en toeristische 
werking bij Alden Biesen terug om mij 
halftijds aan Lubbeek te kunnen wijden. 



Lubbeek krijgt nieuw politiecommissariaat 
Finaal ontwerp tegen de lente van 2018 en de afwerking tegen de zomer van 2019 ? 

 

Sinds de fusie van de politiezone Lubbeek in januari 2002 heeft het oud gemeentehuis in Lubbeek dienst ge-
daan als hoofdcommissariaat. Geen ideale situatie want het gebouw is nooit ontworpen geweest voor een der-
gelijke bestemming. Bovendien is het te klein en hopeloos verouderd. Het nieuw gebouw moet tegelijkertijd 
openstaan voor de burger en pragmatisch zijn in gebruik door het korps en het personeel. Tevens wordt er aan-
gestuurd op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. 

 

2. De Dorpsstraat wordt heraangelegd. 

 

Hoog tijd voor een nieuw gebouw 
In de schoot van de politieraad en een speciaal daarvoor 
opgerichte werkgroep worden plannen gemaakt voor een 
nieuw commissariaat. Dit moet de ruimtelijke nood van 
het middelgrote politiekorps en personeel invullen. 
Een wedstrijd moet uitwijzen hoe de nieuwe infrastruc-
tuur er zal uitzien en waar deze op de gemeentelijke admi-
nistratieve site aan de Gellenberg komt. 

Moderne voorzieningen 
Het commissariaat moet enkele moderne voorzieningen krijgen 
zoals een handige parking voor dienstwagens, een wapenka-
mer en afdoende kleed- en doucheruimtes voor het korps. 
Tevens moet voorzien worden in een aangepast cellencomplex 
dat antwoord biedt op de Salduz-wetgeving (die de aanwezig-
heid van een advocaat bij verhoren mogelijk maakt). Op vraag 
van het parket wordt ook de mogelijkheid overwogen om vi-
deoverhoor te organiseren.  

Zijn verhogingen nodig? 
Een uitgebreid artikel vind je 
op onze website: 
http://lubbeek.cdenv.be/ 

Goedkope elektriciteit maar een dure factuur? 

Is dat zo? Zo ja, hoe kan dat? 

De verbruikte elektriciteit 
De kostprijs is gelijk aan het aantal kilowattuur maal de prijs per kilowatt-
uur. Dit is ongeveer 1/3e van uw totale factuur. Het is enkel op dit deel en 
op de bijdrage hernieuwbare energie dat u eventueel prijsvermindering 
kan bekomen bij verandering van leverancier. Alle andere prijselementen 
blijven dezelfde, bij welke leverancier u ook klant bent. 
 

Andere prijselementen 
De transportprijs is een vergoeding voor het gebruik van het hoogspanningsnet aan Elia. 
Men rekent hiervoor een vaste prijs aan per verbruikte kilowattuur. 
De distributiekosten voor het gebruik van het laagspanningsnet van Infrax. 
Ook hier betaal je een vaste prijs per verbruikte kilowattuur. 
De transport-en (vooral) distributiekosten maken ca. 60% van uw factuur uit. 

Verder zijn er diverse heffingen, belastingen en bijdragen voor hernieuwbare energie. 

Tot slot wordt op het totaal van alle vermelde kosten BTW aangerekend. 
Tot eind augustus 2015 was dit nog 6%, vanaf 1 september 2015 is dit 21%. 

Wat staat er op de factuur? 
Twee elementen verhoogden de 
distributiekosten: 
* 01.01.2015: + 25% 
* 01.08.2015: opnieuw + 4% 
(= de Intercommunales betalen nu 
ook vennootschapsbelasting). 
 
Vanaf 01.09.2015: BTW 6% naar 
21%. Daar de BTW-stijging en het 
effect van de vennootschapsbelas-
ting eerst in de loop van 2015 aan-
gerekend worden, zal de stijging van 
de distributiekost nog niet volledig 
merkbaar zijn bij de afrekening over 
2015. Ze zal eerst volledig tot uiting 
komen bij de afrekening over 2016. 

Nog verhogingen op komst? 
*01.01.2016: 
- afschaffing gratis elektriciteit 
- heffing van de Turteltaks (100 €/

jaar/per modaal gezin met correc-
ties voor bepaalde kwetsbare 
groepen). 

- we zullen deze verhogingen ook 
voelen in de aangerekende voor-
schotten  (zelfs bij gelijk verbruik 
en lage elektriciteitskosten). 

Andries Hofkens, 
Gemeente- en Politieraadslid 
aehofkens@yahoo.com 
0498 34 52 71 

Doe de V-test: interessant resultaat 
VREG maakt het u mogelijk om zelf alle ener-
gieleveranciers te vergelijken. Ben je nieuws-
gierig of je factuurbedrag niet te hoog is? 

Surf naar www.vreg.be  

mailto:aehofkens@yahoo.com
http://www.vreg.be


WIJ is DE WEG of SAMEN STAAN WE STERK 
Op 1 januari 2016 is de huidige bestuursploeg halfweg 

Paul Duerinckx aan het woord 
Als schepen van Openbare Werken, Mobiliteit en Verkeersveiligheid kijk ik tevreden terug op de realisaties op het terrein: het 

verbeteren van de infrastructuur van fietspaden en de wegeniswerken komen de verkeersveiligheid ten goede. Een overzicht: 
2013: Gellenberg hersteld van aan de Staatsbaan over een lengte van meer dan 1 kilometer. 

2014 en 2015: herstel van het fietspad in de Meenselstraat, gespreid uitgevoerd. 

2014: Aardebrug (Lubbeek), Cubastraat (Binkom), Lastberg, Papenveld (Pellenberg), Kortrijkstraat, Seftingstraat (Linden).  

2015: Hogebergweg (Lubbeek), Mei-, Plein-, Wolvenstraat (Pellenberg), Eiken-, Hoeve-, Galgenstraat, Oude Baan (Linden). 

De waterzuiveringswerken in Linden 
Dankzij deze werken in het afwateringsgebied van de Lemingbeek kwam er een nieuw voetpad in de Lemingstraat en werd 

voetweg 10 hersteld als veilige verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de Patrijsdreef en het Hazenpad.  

Werken aan de Dorpsstraat, gestart in het najaar 2015, zullen tot het voorjaar 2017 duren. 
Deze wegeniswerken brengen uiteraard ook hinder met zich mee voor de mensen die er wonen. 

Samen staan we sterk met onze CD&V-ploeg: met verbeelding, 

nieuwe ideeën, hard werk en doorzettingsvermogen bouwen we 

aan de realisatie van onze beleidsnota en komen we onze verkie-

zingsbeloften na. 

Het is mijn vast voornemen om met evenveel energie de komen-

de drie jaar aan de verbetering van wegen, fietspaden en voetpa-

den verder te werken. Dit komt alleen maar de uitbouw van een 

verkeersveiliger Lubbeek ten goede. 

Als gemeentebestuur doen wij ons uiterste best om deze hinder 

tot een minimum te beperken. Dit kunnen we niet alleen. 

Ik apprecieer de snelheid van de medewer-

kers van de infodienst om — via de website 

van de gemeente en zo nodig via een huis 

aan huis besteld document — de omwo-

nenden te voorzien van de allerlaatste 

stand van zaken omtrent de werken. 

Ik apprecieer het samen zoeken 

naar de minste hinder via mijn 

regulier overleg met de politie, 

de mobiliteitsambtenaar, De Lijn 

en de Raad voor Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid . 

Ik apprecieer de 

inzet van de Dienst 

Openbare Werken 

die dagelijks contact 

heeft met de aan-

nemer. 

Ik apprecieer de 

goede samenwer-

king met onze 

coalitiepartners in 

de huidige be-

stuursploeg. 

 
 

CD&V Lubbeek sedert augustus 2015 
maandelijks een eigen CD&V-
Nieuwsbrief opstelt. Deze wordt elke 
15de van de maand — via e-mail — 
verzonden naar onze leden, sympa-
thisanten en geïnteresseerden. 
Ook geïnteresseerd? 
Mail naar: cdenvlubbeek@gmail.com 

 

 Wist je dat ... 

 

dit een algemeen gemeentelijk 
telefoonnummer is waar je terecht 
kunt voor de meest uiteenlopende 
meldingen zoals: een straatlamp 
stuk, wegdekbeschadiging, omge-
waaide bomen, winterellende mel-
den zoals sneeuw en ijzel (laten) 
ruimen, enz. 

Koenraad Van Coppe-
nolle 3 jaar voorzitter 
was van het OCMW. 
Hij zetelde tegelijker-
tijd in de Gemeente-
raad als OCMW-
vertegenwoordiger. 

Voor al onze mandatarissen was hij 
een onuitputtelijke bron van infor-
matie o.a. door zijn gedrevenheid en 
grondige dossierkennis. 

telefoonnummer telefoonnummer   
016 31 63 10016 31 63 10  



 

Ellen Lammens 
Voorzitter Jong CD&V Lubbeek 
ellen.lammens@live.be 
0478 33 31 20 

 

KINDERCARNAVAL 

Noteer alvast onze andere CD&V-activiteiten in 2016 
Dessertnamiddag: zondag 24 april 2016, zaal Leeuwkens, Linden 
Breugeldag: zaterdag 15 oktober 2016, Parochiezaal, Pellenberg 

zaterdag 6 februari 2016 van 14u tot 17u 

Zaal Santro, Tiensesteenweg 61, 3211 Binkom 

Sedert 2009 een jaarlijkse activiteit ! 
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. 

  

CD&V Lubbeek is zeer bezorgd over 
het voortbestaan van de landbouwbedrijven in Lubbeek. 

IHD: Instandhoudingsdoelstellingen 
PAS: Programmatische Aanpak Stikstof 
Depositiewaarden: maximaal toegelaten grenswaarde of kritische last 
per habitat of leefgebied 

 Groen Oranje Rood 

Bijdragen aan de kritische depositiewaar-
den van de meest kwetsbare habitatcel 

< 3% tussen 3 à 50% > 50% 

Gevolg Geen betekenisvolle 
impact 

Het bedrijf stoot te veel 
stikstof uit 

Het bedrijf kan de vergun-
ningstermijn uitdoen 

Vergunning verlopen tussen 2014 en 
2034. Wat bij hervergunning? 

Geen gevolgen Kan alleen indien stik-
stofuitstoot met 30% 
verminderd wordt 

Kan niet uitgebreid of op-
nieuw vergund worden 

Bij de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen en de programmatische aan-
pak van stikstof worden landbouwbedrijven op basis van voorlopige berekeningen 
ingedeeld in 4 categorieën, nl. groen, oranje, rood en blauw. 
Voor de 59 Lubbeekse bedrijven geeft dit de volgende verdeling: 

Herman Vangilbergen 
Gemeenteraadslid  en Fractieleider 
h.vangilbergen@telenet.be 
0496 22 33 22 

Gevolgen voor landbouwbedrijven in de categorie oranje en rood 

- de financiële waarde van het bedrijf daalt (fors), 
- de toekomst van het bedrijf staat onder druk, 
- er moet ook nagedacht worden wat te doen na het verlopen van de 

milieuvergunning. 
Belangrijk 
- snel duidelijkheid scheppen over en werk maken van een haalbaar 

kader waarin men de vrije keuze van de landbouwer respecteert. 
- de Vlaamse overheid dient voldoende budget te voorzien. 

 Groen Oranje Rood Blauw 

47 5 0 7 

Blauw betekent dat er geen nauwkeurige berekeningen kunnen gemaakt worden. 

mailto:ellen.lammens@live.be

