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voor een warm Lubbeek 

        
 HERINRICHTING LINDEN CENTRUM 

Eind februari werden de bomen in de 

Nachtegalenstraat omgezaagd. Dit was de start van 

twee grote projecten in 2017, met name de aanleg 

van een voetpad vertrekkend aan de Korenbloem-

straat tot aan de Jan Davidtsstraat en de eerste 

fase in de uitvoering van het verkeersluw maken 

van het dorpscentrum van Linden. 

De bomen langs de laan werden verwijderd op vraag 

van Onroerend Erfgoed. De bedoeling is om terug een 

open zicht op de kerk en het centrum van Linden te 

hebben. Bovendien wordt de zichtas hersteld vanuit 

Linden centrum op het Ronde Bos links en het 

Lindenbos rechts van de Kasteeldreef. CD&V heeft 

altijd geijverd voor het behoud van de groene open 

ruimte in deze zone. Zo heeft onze partij met succes de 

plannen van het vorige bestuur kunnen tegenhouden 

om het voetbalveld in Linden vol te bouwen. 

Daarnaast hebben wij altijd gepleit voor de beperking 

van het autogebruik en willen we tegelijk gezonde en 

milieuvriendelijke verplaatsingswijzen zoals wandelen 

en fietsen stimuleren. Dit kan alleen maar wanneer de 

kwaliteit van de stoepen en fietspaden het toelaat. De 

Nachtegalenstraat is een drukke verkeersas in onze 

gemeente qua woon-werkverkeer en woon-school-

verkeer. Dagelijks komen er zo’n 600 kinderen naar 

school. De situatie voor de voetganger is er slecht en 

gevaarlijk. Daarom zetten we volop in op de aanleg van 

een nieuw en veilig voetpad. Voetpaden worden 

immers vaak gebruikt door de meest kwetsbare 

bevolkingsgroepen zoals kinderen en senioren. 

Uit onderzoek blijkt dat 31% van de bevolking zich nog 

steeds verplaatst met de auto om een afstand van 

minder dan één kilometer af te leggen. De aanleg van 

het nieuwe voetpad is een stimulans om dat aandeel 

behoorlijk te verlagen. Argumenten zijn er te over: veilig 

naar school en naar het centrum, een gunstig effect op 

je eigen gezondheid en een bijdrage tot een gezondere 

leefomgeving. Bovendien vermindert een effen trottoir 

zonder hindernissen het risico op vallen. 

Als CD&V willen we, samen met onze schepen van 

openbare werken, mobiliteit en verkeersveiligheid Paul 

Duerinckx, deze ingeslagen weg verderzetten in 

Lubbeek. Andere drukke straten zonder voetpad zullen 

in de toekomst ook worden aangepakt. 



WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 
Beste Lubbekenaar, 

  

Feestzaal Libbeke en onze nieuwe 

bibliotheek zijn feestelijk geopend en 

het einde van de werken aan de 

Dorpsstraat is ook in zicht. Op dit 

moment worden er plannen getekend 

voor een nieuw, modern en milieu-

vriendelijk politiecommissariaat in 

Lubbeek. Verder maken we werk van 

nieuwe fietspaden in Linden en 

Pellenberg en krijgt het beeld-

kwaliteitsplan voor Linden stilaan vorm. 

Dit zijn allemaal voorbeelden van 

tastbare evoluties in Lubbeek die 

onder impuls van CD&V worden 

verwezenlijkt. Ook achter de schermen 

zorgen we ervoor dat onze financiën 

gezond blijven, de basiszorg van onze 

gemeente gevrijwaard blijft en dat er 

ook na 2018 een solide politiek kan 

worden gevoerd. Daarmee doen uw 

CD&V-mandatarissen wat van hen 

verwacht wordt: woord houden, het 

beleidsplan uitvoeren en samen met 

onze coalitiepartners voor een stabiel 

bestuur zorgen.  

  

In dit nummer van ons CD&V-krantje 

en op onze website vindt u meer 

informatie over ons beleid. Heeft u toch 

nog vragen? Stel ze gerust aan onze 

mandatarissen, ze staan u graag te 

woord. Je kan hen ontmoeten op een 

van onze komende activiteiten, zoals 

de dessertnamiddag op 23 april 2017 

in de lokalen van de Leeuwkens of de 

Breugeldag op zaterdag 16 september 

2017 in zaal Libbeke. 

  

Warme groeten,  

Andries Hofkens 

Voorzitter CD&V Lubbeek 

NIEUWS UIT DE POLITIERAAD 
Korpschef Herman Vercoutter heeft er de voorkeur aan gegeven om zijn 

mandaat niet te verlengen en vervroegd met pensioen te gaan. Sinds 

januari volgt Walter Vranckx hem op. We wensen beiden het allerbeste toe! 

Korpschef Vranckx omschrijft zichzelf als streng en rechtvaardig, 

analyserend en respectvol. Hij wil vooral inzetten op de veiligheid van de 

kinderen, het verhogen van de verkeersveiligheid en het verlagen van de 

diefstallen. De zichtbare aanwezigheid van de politie aan de schoolpoorten 

is hier reeds een gevolg van. 

Er komt een nieuw politiekantoor op de Gellenbergsite, de integratie hiervan 

wordt links naast het huidige kantoor voorzien. Het huidig commissariaat is 

immers sterk verouderd en te klein. In december werd het ontwerp in de 

politieraad geselecteerd en bekrachtigd. Het werd gekozen omdat dit het 

best voldeed op het vlak van de verkeerscirculatie en de toegankelijkheid 

voor de bezoekers. Verder werd rekening gehouden 

met milieunormen, de nood van het hedendaags 

politiekorps en met de nodige veiligheidseisen ten 

gevolge van de terreurdreiging. Doordat deze eisen 

onlangs nog verstrengd werden, worden de plannen 

momenteel herbekeken en aangepast. De werken 

zullen eind 2017/begin 2018 van start gaan en worden 

volledig gefinancierd door de politiezone. Dit wordt 

opgevolgd door onze vertegenwoordigers in de 

politieraad Marina Stas en Andries Hofkens. 

UIT DE OUDE DOOS 
Zowel Jo Pierson als Ronny Haroux hebben zich de voorbije decennia 

enorm ingezet voor de jeugdwerking in onze gemeente en heel specifiek 

voor een gebouw dat hen allebei nauw aan het hart ligt: de jeugdlokalen 

Sint-Martinus. Jo was immers lid, leidster en groepsleidster bij de scouts. 

Ronny was lid en leider bij de KLJ. Jo maakt sinds 2008 deel uit van de 

vzw die de bouwwerken op bestuursniveau volgde en Ronny heeft zijn 

taak verdergezet als voorzitter van de Jeugdraad, waar elke nieuwbouw 

voor de jeugdbewegingen aan bod is gekomen. 

Het nieuwe gebouw is ondertussen voltooid. Op het gelijkvloers bevindt 

zich een aparte ruimte voor de leden van de KLJ (16+-werking). Verder zijn 

er grote lokalen voor kapoenen, wouters, jonggivers, givers, jin en leiding 

van de scouts Sint-Martinus. Voortaan kunnen zij weer binnenactiviteiten 

organiseren. Wij zijn enorm tevreden met de succesvolle voltooiing van het 

project. We bedanken iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en wensen 

de verenigingen veel succes. 



GRAAICULTUUR? Intercommunales uitgelegd. 

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

 

De mensen zijn terecht boos over het misbruik van cumulerende politici. Logisch dat er nu verantwoording 

gevraagd wordt. Transparantie is het enige juiste antwoord op deze vraag. Ons OCMW-raadslid Koenraad Van 

Coppenolle licht toe. 

Wat is een correcte verloning? 

De presentiegelden voor gemeente- en OCMW-raden zijn eerlijk voor zij die zich inwerken, dossiers instuderen, 

contacten leggen, netwerken en positieve input geven aan het debat. Hoe kan ik dat als burger verifiëren? Kom 

gerust naar de publieke zittingen en oordeel zelf. Vergaderdata kan je terugvinden op de websites van gemeente 

en OCMW of op onze afdelingswebsite www.lubbeek.cdenv.be 

Wat zijn intercommunales? 

Intercommunales zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten die in het leven geroepen zijn om zich beter 

te organiseren om tot een goede dienstverlening voor hun bevolking te komen. Zonder intercommunales werd 

ons huisvuil nog door de gemeente zelf opgehaald in een open vrachtwagen zoals in het midden van de jaren 

‘70. Intercommunales hebben echt wel voor vooruitgang gezorgd inzake teledistributie, water, riolering en noem 

maar op. Een democratische vertegenwoordiging in de raden van bestuur is onzes inziens zeker verantwoord. 

Het is zelfs noodzakelijk voor een goede controle op hun werking. 

Wat verdient een politicus in een intercommunale? 

Vlaanderen heeft voor strenge regels gezorgd met een maximum van € 205 per vergadering waar men effectief 

heeft aan deelgenomen. Het bedrag van € 205 is een brutobedrag vóór belastingen en eventuele afdrachten aan 

de partij. Netto blijft daar afhankelijk van het belastingsregime ongeveer de helft van over. Daarnaast bestaat de 

verplichting om alle mandaten jaarlijks aan te geven aan het Rekenhof. Je kan die raadplegen in het staatsblad of 

op de website www.cumuleo.be.  

Wordt nu niet alles bewust of onbewust op één hoopje gegooid?  

Vertegenwoordiging in privébedrijven en in door intercommunales opgerichte bedrijven is inderdaad niet  

onderworpen aan deze regelgeving. Dergelijke tussenstructuren moeten scherp tegen het licht gehouden worden 

en dienen eveneens transparant aan de gemeenteraden gecommuniceerd. We vinden dat deze rechtspersonen 

een code moeten respecteren met betrekking tot vergoedingen, beleid en ethisch karakter van hun activiteiten. Zij 

die voorstellen lanceren om het nu met minder afgevaardigden of superintercommunales te doen moeten wel 

weten dat ze zo de steden nog meer overwicht zullen geven (daar waar nu ook al de meeste cumulards zitten), 

ten nadele van de landelijke gemeenten die geen stem meer in het kapittel zullen hebben. Er zal, als we daar op 

ingaan, net minder in plaats van meer democratische controle overblijven. 

Wie zit er namens CD&V Lubbeek in deze intergemeentelijke samenwerkingen? 

naam mandaat bij functie vergoeding frequentie 

Paul Duerinckx RIOBRA bestuurder €205 bruto  per vergadering 10 per jaar 

Marina Stas Interleuven bestuurder €201,02 bruto per vergadering 5 per jaar 

Marina Stas Politieraad raadslid €120 bruto per vergadering 4 per jaar 

Hugo Simoens Sociaal verhuurkantoor 

Hageland VZW 

ondervoorzitter onbezoldigd 12 per jaar 

Hugo Simoens Interleuven gemeenschap-

pelijke preventiedienst 

lid van het beheerscomité onbezoldigd 1 à 2 per jaar 

Herman Vangilbergen Hofheide bestuurder €205 bruto per vergadering 2 per jaar 

Herman Vangilbergen Intergas afgevaardigde onbezoldigd 1 per jaar 

Andries Hofkens De Watergroep afgevaardigde €201,02 bruto per vergadering 4 per jaar 

Andries Hofkens IGO Leuven afgevaardigde onbezoldigd 4 per jaar 

Andries Hofkens Politieraad raadslid €120 bruto per vergadering 4 per jaar 



De nieuwe bibliotheek is reeds meer dan twee maanden 
open. Het ronde gebouw aan het gemeentehuis, 
ondertussen genoegzaam bekend, mag ook aan de 
binnenkant gezien worden. Het doel om er een ruim 
rond bibliotheekplein van te maken, is zeker bereikt. 
Bovendien, eens binnen word je overweldigd door een 
gevoel van rust, zoals het in een hedendaagse 
bibliotheek past.  

De Bib telt twee verdiepingen. Op het gelijkvloers 
vinden we de jeugdcollecties en uiteraard de 
onthaalbalie en het zelfscansysteem. Dit laatste is 
gemakkelijk te bedienen. Volwassenen kunnen voor 
hun collecties terecht op de bovenverdieping. Deze is 

bereikbaar met de trap. Voor wie minder mobiel is, is er 
een lift voorzien! De huidige Bib beschikt over ruim 
30.000 boeken en DVD’s. Keuze te over voor de 
abonnees. 

Tot slot is er een leeszaal en computerlab voorhanden 
waar 3 pc’s staan opgesteld. Wie even op het internet 
wil surfen of een document aanmaken kan hier terecht. 
Ook de openingstijden werden verruimd, van 20 naar 28 
uren per week. Bent u nog geen abonnee? Kom dan 
spoedig eens kijken! Wellicht gaat u even later buiten 
als nieuw lid van de Bib. Voor vragen of suggesties kan 
u altijd terecht bij onze afgevaardigde in de beheerraad 
van de bibliotheek Frans De Prins. 

        Ben je al in de Bib geweest? 

          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 


