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voor een warm Lubbeek 

        
 WERKEN DORPSSTRAAT BEËINDIGD 

Iets meer dan 2 jaar geleden – op dinsdag 26 mei 

2015 - zijn de werken in de Dorpsstraat gestart. 

Sinds 30 juni 2017 is het doorgaand verkeer weer 

mogelijk, maar met een tonnagebeperking tot 5 ton. 

Dit is de uitvoering van het CD&V-engagement voor 

een veiligere schoolomgeving in Lubbeek. 

Vóór de werken reed alle verkeer aan hoge snelheid 

door de Dorpsstraat. Nu zijn de voetpaden verbreed, de 

zone 30 is uitgebreid en er ligt een duidelijk zichtbare 

fietssuggestiestrook tussen Heurbeek en de Kleinstraat. 

Parkeren in de Dorpsstraat kan maximaal nog 30 

minuten. Hiermee willen wij de lokale handelaars een 

optimale bereikbaarheid van hun zaak garanderen. De 

plaatsing van de parkeerplaatsen is zo opgevat dat er 

een snelheidsremmend effect optreedt. 

Ook onder de grond is er veel veranderd. De werken 

zijn voor Lubbeek centrum de aanvang van een goed 

waterbeheer. Het is de verdienste van de huidige 

bestuursploeg dat hier prioritair werk van gemaakt 

werd. Tot 2013 was Lubbeek één open riool: afvalwater 

en regenwater kwamen samen in de grachten en beken 

met  geurhinder, ratten en vervuiling tot gevolg. 

CD&V Lubbeek ondersteunt volledig het Europees 

streefdoel om tot een volledig gescheiden systeem van 

regenwater en afvalwater te komen. Zo komt er alleen 

nog regenwater in onze waterlopen. Het afvalwater van 

de woning, zoals bad en WC, komt in het rioolstelsel 

terecht en wordt afgevoerd naar de water-

zuiveringsinstallatie van Sint-Joris-Winge. Ook het 

traject van de Herendaalbeek is verlegd. De bedoeling 

is om het overstromingsrisico In de Dorpsstraat te 

beperken. 



PARKEREN IN LUBBEEK DORP 
Tijdens het laatste 

ondernemersevent ging er heel wat 

aandacht naar mobiliteit. Vooral het 

parkeerbeleid in de dorpskern van de 

deelgemeente Lubbeek werd onder 

de loep genomen.  

De dorpskern van Lubbeek ontvangt 

dagelijks heel wat doorgaand 

verkeer: schoolgaande kinderen met 

hun ouders, dorpsgenoten, maar ook 

werkverkeer van buitenaf. Lubbeek 

ligt immers centraal tussen 

verschillende bedrijvige steden en 

industriezones. Het is voor onze 

kleinhandel enorm belangrijk dat 

deze passanten snel kunnen stoppen 

om even een boodschap te doen. 

Iedereen herkent het gedrag van de 

man/vrouw-die-geen-tijd-heeft. Men 

zou de auto nog het liefst in de 

winkel parkeren als men kon. Tot nog 

toe laten al deze chauffeurs hun auto 

achter waar ze een plaatsje vinden, 

maar niet altijd op officiële 

parkeerplaatsen. 

Naast het doorgaand verkeer zijn er 

de mensen die op het dorpsplein zelf 

wonen, er werken, en die ook graag 

hun auto kwijt geraken. Anderen 

nemen de bus om elders te gaan 

werken. Tot slot is er een 

parkeertekort op zaterdag wanneer 

er begrafenisdiensten plaatsvinden. 

Tijdens het ondernemersevent werd 

een parkeervoorstel voorgelegd door 

schepen van Mobiliteit, Paul 

Duerinckx, dat rekening houdt met 

het principe van het fun- en 

runshoppen. Aan de kant van de 

handelaars voorziet men 

parkeerplaatsen waar mensen niet 

langer dan 30 minuten mogen blijven 

staan: shop & run. Op het dorpsplein 

voorziet men plaatsen waar men 

langer mag stationeren: funshoppen. 

Daarnaast wil het bestuur een plaats 

creëren waar mensen een hele dag 

kunnen blijven staan. Deze plaatsen 

zouden best op de Gellenbergsite 

voorzien worden tussen zaal Libbeke 

en de terreinen van SMS Lubbeek. 

Voor alle duidelijkheid, dit is een 

voorstel en zal verder uitgewerkt  

worden binnen het schepencollege. 

Bedoeling: elke weggebruiker de 

dorpskern Lubbeek op een veilige 

manier laten betreden. 

Naast dit thema kregen de 

deelnemers een mooie profielschets 

van de handel in Lubbeek, door 

bestuurslid van UNIZO Freddy 

Evens. De nieuwe medewerker van 

de dienst Economie, Kurt 

Vermoessen, organiseerde een 

enquête rond parkeerbeleid. Deze 

resultaten werden kenbaar gemaakt. 

Voor schepen van Economie, Jo 

Pierson, was deze tweede editie zeer 

geslaagd. Zij heeft nog een aantal 

thema’s in petto voor de volgende 

edities, zoals o.a. ruimtelijke ordening 

en toerisme. 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 

Beste Lubbekenaar, 

Vanuit CD&V Lubbeek hopen 

we van harte dat u volop 

genoten heeft van een aan-

gename zomerperiode en een 

deugddoende vakantie! 

Zoals u ongetwijfeld reeds heeft 

gemerkt, werden de werken in 

de Dorpsstraat in Lubbeek 

afgerond en is ook een stuk 

fietspad in orde gebracht aan de 

Binkomstraat ter hoogte van de 

Molendries. Dit en andere 

realisaties van het gemeente-

bestuur leest u in dit krantje. 

Ik zou graag van de gelegenheid 

gebruik willen maken om u van 

harte uit te nodigen op onze 

Breugeldag op zaterdag 16 

september 2017 in zaal Libbeke. 

We hebben gekozen voor een 

nieuwe formule die u binnen 

enkele weken mag komen 

ontdekken. Vergeet niet om uw 

inschrijvingsformulier binnen te 

brengen dat u bijgesloten bij dit 

krantje vindt. 

Hopelijk tot dan! 

Andries Hofkens 

Voorzitter CD&V Lubbeek 
 



V.U. Andries Hofkens—Geulbosweg 3, 3210 Lubbeek 

 

LUBBEEK TOEGANKELIJKE GEMEENTE 
Toegankelijkheid is voor iedereen belangrijk. Hoeveel 

huizen zijn er bijvoorbeeld gebouwd met trappen en 

opstapjes? Het zijn hindernissen wanneer men 

moeilijker te been wordt, een handicap krijgt of zelfs 

maar met een kinderwagen op stap is. Als OCMW-

voorzitter merkt Hugo Simoens vaak dat het niet altijd 

een automatische reflex is bij de gemeentelijke diensten 

of bij de burgers om hieraan aandacht te besteden. 

Tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2018 engageert de 

gemeente Lubbeek zich om in eigen hart te kijken en 

werk te maken van een toegankelijkere gemeente. Dit 

doen we door een knelpuntenwandeling te organiseren, 

door handelszaken te screenen, parkeerplaatsen aan te 

passen en onze eigen gebouwen onder het 

vergrootglas te houden. Een grote uitdaging voor de 

gemeentelijke diensten zal ook zijn dat het evenement 

“Lubbeek Feest” volledig toegankelijk gemaakt wordt. 

We krijgen hierbij ondersteuning van organisaties die 

zich met basistoegankelijkheid bezig houden. 

Dit moet een eerste opstapje zijn naar een constante en 

permanente aandacht voor toegankelijkheid voor 

iedereen in onze gemeente. Er is immers nog veel werk 

om zich veilig en comfortabel te kunnen verplaatsen. 

Omdat het werk nooit af is, zal op het einde van ons 

traject ook voorgesteld worden dat de gemeenteraad 

een engagementsverklaring ondertekent om in de 

toekomst aandacht te blijven hebben voor 

toegankelijkheid. Samen steken we de handen uit de 

mouwen, samen maken we Lubbeek toegankelijk voor 

iedereen! 

SERVICEFLATS OCMW LUBBEEK GERENOVEERD 
In september 2017 beginnen de renovatiewerken van 

de serviceflats aan de Staatsbaan in Lubbeek. De flats 

worden aangepast aan de nieuwste normen zodat ze 

daarna volwaardige assistentiewoningen worden. 

Daarnaast is er specifieke aandacht voor de 

gebruiksgemakkelijke toegankelijkheid en de brand-

veiligheid. 

OCMW-voorzitter Hugo Simoens legt uit: “Nu na twintig 

jaar onze oorspronkelijke lening afgelopen is, is het 

ideale moment gekomen om te investeren in het 

comfort van onze bewoners. De ramen krijgen 

zonnewering, alle flats individuele brandmelders, de 

knoppen van de radiatoren een nieuwe ergonomisch 

correcte plaats en nog veel meer. We willen ervoor 

zorgen dat we ook in de volgende jaren hoogwaardige 

flats kunnen aanbieden aan een bescheiden prijs, zodat 

we vanuit de gemeente wegen op de markt van soms 

erg dure seniorenwoningen.“ 

Een project als dit is natuurlijk niet eenvoudig. We 

hebben steeds alle mogelijke partners hierbij betrokken, 

zowel extern als intern. De huidige bewoners werden op 

de hoogte gehouden van elke stap die we het afgelopen 

anderhalf jaar hebben gezet. Net vóór de 

zomervakantie hielden we een informatievergadering 

waar ook familie en vertrouwelingen van onze bewoners 

uitgenodigd werden. Zo creëren we directe lijnen en 

veel draagvlak voor de komende 42 maanden waarin 

gewerkt zal worden. 



Voertuigen, waarvan het gewicht in beladen toestand 
groter is dan 3,5 ton (uitgezonderd landbouwvoertuigen 
en laden en lossen), zijn niet langer toegelaten in de 
Krekeldries, Cubastraat, Brusselstraat en Bloemstraat. 
Dit zijn smalle wegen die niet geschikt zijn als 
doorgangsweg voor zwaar transport.  

De laatste 2 verkeersremmers in de Meenselstraat 
werden ongeveer 50 meter voorbij het kruispunt met de 
Krekeldries geplaatst. Zo beschikt de Meenselstraat nu 
over 4 plaatsen waar de rijbaan versmald wordt tot een 

minimum doorgang van 4 meter. 
De volledige afstand tussen het 
begin van de Meenselstraat (aan 
het kruispunt met de Tiense-
steenweg) en de grens met 
Meensel-Kiezegem is nu voorzien 
van de nodige signalisatie en 
wegversmallingen voor het 
afdwingen van de wettelijk toe-
gelaten snelheid van het verkeer 
van 50 km/uur. 

          Ik wil graag meewerken aan een warm Lubbeek / Vlaanderen / België / Europa 

 Ja, ik wil graag CD&V lid worden. Stuur mij de benodigde info. 

 Ja, ik wil graag meer informatie over CD&V. 

 Ik wil heel graag betrokken worden bij de werking van CD&V Lubbeek. 

 

naam:      e-mailadres: 

 

adres:      telefoonnummer: 

Terugsturen naar Andries Hofkens, Geulbosweg 3, 3210 Lubbeek of via aehofkens@yahoo.com 

TONNAGEBEPERKING EN VERKEERSVEILIGHEID IN BINKOM 

LUBBEEK FEEST 
Ook dit jaar sloegen de verschillende diensten de 
handen in elkaar om van Lubbeek Feest een waar 
dorpsfeest te maken. Het cultuurprogramma met 
kinderanimatie, optreden van De Vrolijke Zangers, Pete 
Corman en Mission Impossible konden terug plaats-
vinden in de nieuwe feestzaal Libbeke. 

Om alle festiviteiten op één site bij elkaar te brengen, 
werden de kermisattracties verhuisd naar de parking 
naast de feestzaal. De Dienst Economie organiseerde 

voor het tweede jaar een braderij en voor de eerste keer 
een rommelmarkt. Het minder goede weer gooide wat 
roet in het eten, maar het werd een hele gezellige 
namiddag. 

De avond werd afgesloten met een fuif. We hopen hier 
volgend jaar onze Lubbeekse jeugd opnieuw warm voor 
te maken. Aan het totaalconcept wordt elk jaar 
gesleuteld tot we een feest creëren waar jong en oud 
hun gading kunnen vinden. 

ZEBRAPAD BINKOMSTRAAT 

Aan de bocht van de Binkomstraat ter hoogte van de 
Molendries vroegen inwoners al jaren naar een veilige 
oversteekplaats. Ook vanuit de Raad voor Mobiliteit 
kreeg deze aanvraag een gunstig advies. Schepen voor 
Mobiliteit, Paul Duerinckx, heeft in het voorjaar 2017 
een onderhoud gehad met de bewoners.  

Eindelijk is het zover. Nog vóór de zomervakantie werd 
de verkeerssituatie een heel stuk veiliger gemaakt. Er 
kwam een zebrapad en een oversteekplaats voor 
fietsers aan de bushalte Kapelleke. Het werd een 
fietspad met dubbele rijrichting tussen de Molendries en 
de Grotendries, in de gekende heftig rode kleur. 

Voor CD&V Lubbeek is de fiets het individueel 
vervoermiddel voor de toekomst. Ook in een landelijke 
gemeente als Lubbeek is de fiets het vervoermiddel bij 
uitstek voor woon-, werk- en schoolverkeer. 

De voorwaarde is wel een veilige fietsinfrastructuur. In 
Lubbeek is een enorme achterstand in te halen, maar 
de huidige beleidsploeg heeft al goed werk geleverd. De 

herstellingen in de Meenselstraat en de huidige 
aanpassingen ter hoogte van de Molendries vormen 
reeds een kwaliteitsvolle en conflictvrije aanpassing ten 
voordele van Koning Fiets. CD&V Lubbeek zal zich 
blijven inzetten voor een fietsvriendelijke inrichting van 
de lokale wegen, met absolute aandacht voor veilige 
schoolomgevingen. 

        KORT NIEUWS 


