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NIEUWE VOORZITTER CD&V LUBBEEK
Dinsdag 1 maart verkoos CD&V
Lubbeek een nieuw partijbestuur. De
nieuw verkozen voorzitter Andries
Hofkens stelt zich voor.

met een overtuigende stemming
verkozen
als
voorzitter
van
respectievelijk Vrouw & Maatschappij
en de Senioren.

visie die er staat, die er goesting in
heeft en die dat breed uitdraagt. Met het
sterke team van vandaag is het succes
verzekerd.

Op dinsdag 1 maart was het dan zover:
de Lubbeekse CD&V trok naar de
stembus. Deze keer niet voor een
gemeentelijk mandaat maar voor hun
eigen partijbestuur. Naast het stemmen
was het ook en vooral een blij weerzien
van enthousiaste partijleden. Ellen
Lammens werd bevestigd in haar
functie als voorzitter van onze ruime
jongerenafdeling. Daarnaast werden
Marleen Deputter en Gerard Janssens

Die avond kreeg ik van onze leden
eveneens het vertrouwen om de
komende drie jaar het voorzitterschap
van onze afdeling op te nemen. Meer
nog dan de stemming zelf, waren de
reacties op mijn motivatie en verkiezing
bijzonder hartverwarmend en ondersteunend… zoals dat past binnen een
partij die werkt aan een warm Lubbeek.
De komende drie jaar zal er alvast werk
gemaakt worden van een afdeling met

Twee woorden van dank, waarvan de
eerste uitgaat naar onze leden voor het
vertrouwen en waarvan de tweede
uitgaat naar Jozefien, Marijke, Katrien,
Jaak en Jan voor hun inzet in het
kernbestuur.
Hopelijk tot op één van onze
activiteiten!
Warme groeten,
Andries

Wie is Andries?
Andries heeft zijn wortels in Linden en verhuisde
in 2013 met zijn vriendin naar Lubbeek. Hij is 35
jaar jong en heeft meegedraaid in het jeugdwerk
en enkele sportverenigingen.
Als advocaat adviseert hij in het algemeen
handelsrecht en richt zich specifiek op
intellectuele eigendom, elektronische handel en
privacy. Daarnaast maakt hij nog ruim tijd voor zijn
engagement in de Gemeente- en Politieraad, de
Milieuadviesraad, de Landbouwraad, IGO Leuven
en de Watergroep.
Je kan Andries steeds bereiken via mail
aehofkens@yahoo.com of telefonisch op het
nummer 0498 34 52 71.

DE NIEUWE AFDELINGSVOORZITTERS
Marleen Deputter — voorzitter CD&V vrouw & maatschappij
Ik woon in Linden, waar ik ben geboren en getogen. Ik ben actief in de
vrouwenbeweging. Ik organiseer graag en breng graag mensen samen. Als
voorzitster van Vrouw en Maatschappij Lubbeek wil ik me inzetten voor een
Lubbeek waar iedereen zich welgekomen voelt en zich aangesproken voelt om
“uit haar of zijn kot” te komen en mensen te ontmoeten. Want waar mensen
samen komen, ontstaan sterke ideeën, sterke banden en sterke verhalen.
Vrouw en Maatschappij Lubbeek wil meeschrijven aan sterke verhalen.

Gerard Janssens — voorzitter CD&V-senioren
CD&V-senioren zijn politiek actieve zestigplussers die actief betrokken willen
zijn bij het maatschappelijk gebeuren, die zich inschrijven in de doelstellingen
van onze beweging en partij. Voor de senioren worden tweemaandelijks door
CD&V nationaal themadagen georganiseerd en ook op regionaal vlak zijn er
een aantal bijeenkomsten. De CD&V-senioren van Lubbeek zullen ook lokaal
een aantal activiteiten inrichten.
Bekijk ook de website: http://www.senioren.cdenv.be
Ellen Lammens — voorzitter jong CD&V
Als gemeenteraadslid was ik de voorbije jaren al bezig met het belang van de
jongeren in Lubbeek. De komende 3 jaar, en zeker in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zal mijn taak als jongerenvoorzitter nog
belangrijker worden. Zo willen we ervoor zorgen dat jongeren kansen krijgen
binnen CD&V en dat er jonge accenten in het beleidsplan komen. Daarnaast
zullen we ons jaarlijks kindercarnaval blijven organiseren, een populaire
activiteit voor jong en oud.

BERMBEHEER IN LUBBEEK
De gemeente Lubbeek beschikt sinds december 2014 over
een unaniem goedgekeurd bermbeheersplan. Via dit plan
gebeurt het onderhoud van de bermen volgens een strikte
planning, wat de biodiversiteit ten goede komt. Vanaf dit
voorjaar wordt de nieuwe tractor met maaimodule in gebruik
genomen. Eerst voeren we veiligheidsmaaibeurten uit aan
kruispunten en verkeersborden, en dan volgt de rest van de
bermen.
Ook wat betreft onkruidbeheer werken we ecologisch. De
gemeente Lubbeek heeft in 2015 het onkruidbeheer op

openbare verhardingen met name de speelpleintjes en de
kerkhoven op niet chemische wijze uitgevoerd. De resultaten
van deze uitvoering worden beoordeeld door een externe
firma. De metingen gebeurden 7 keer en dat in de periode
half mei tot half november 2015. 31 meetlocaties verspreid
over de gemeente, wat resulteert in 217 metingen. Hierbij
scoorde de gemeente Lubbeek met 90,3 op 100 zeer goed,
wat een kwaliteitsniveau A+ betekent. Een pluim voor de
mensen van de Lubbeekse groendienst!
Voor de uitvoering van de onkruidbestrijding moeten de
weersomstandigheden gunstig zijn. Voor de gemeente
Lubbeek kan 2015 beoordeeld worden als een gemiddeld
jaar voor onkruidgroei: het aantal uren zonneschijn lag
gedurende de eerste 10 maanden van vorig jaar boven het
gemiddelde, de hoeveelheid neerslag lag beneden het
gemiddelde maar dat vormde geen belemmering voor de
onkruidgroei, omdat de neerslag met regelmaat viel.
Als schepen van openbare werken ben ik zeer tevreden: de
biodiversiteit zal toenemen in onze bermen en het gebruik
van de chemische bestrijdingsmiddelen is gestopt.

Paul Duerinckx: schepen van Openbare Werken,
Patrimonium, Mobiliteit, Erediensten en Begraafplaatsen

HERINRICHTING VAN DORPSKERN LINDEN
Linden
heeft
een
levendig
dorpscentrum. Er bevinden zich
twee
scholen,
twee
jeugdbewegingen, een voetbalploeg, een
sporthal en een kerk en er gaan
verschillende activiteiten door op
het grasveld naast de kerk. Dit
brengt veel leven in de brouwerij
maar zorgt tegelijk ook voor
problemen op het vlak van mobiliteit
en verkeersveiligheid.
Aangezien mobiliteit en verkeersveiligheid een van de pijlers van het
beleid zijn, wilde de gemeente daar iets
aan doen. Daarom werd beroep
gedaan op een studiebureau (“BUUR”)
om een totaalvisie te ontwikkelen op
de herinrichting van het dorpscentrum
van Linden. Daarbij werd ook rekening
gehouden met de input van de
ouderraden van de verschillende
scholen, de plaatselijke handelaars, de
mobiliteitsraad …

Het studiebureau analyseert in haar
eindrapport de huidige situatie in het
dorpscentrum
van
Linden.
Het
formuleert verschillende voorstellen
voor een duurzame herinrichting van

de dorpskern. Hierbij wordt gestreefd
naar een harmonie tussen groen,
handel, scholen, bewoning, mobiliteit,
verenigingen, en recreatie. De studie
vormt voor het gemeentebestuur een
bron van inspiratie.
De prioriteit ligt momenteel in het
verkeersveilig
maken
van
de
schoolomgeving in Linden. In het
centrum liggen twee scholen. Dat zorgt
bij het begin en het einde van de
schooldag voor verkeersdrukte en
parkeerproblemen. Daarom komt er
nog voor het begin van het nieuwe
schooljaar een testopstelling met een
nieuwe aanpak van de mobiliteit en de
verkeersveiligheid. Centraal in deze
fase staat het afsluiten van de
Kerkdreef en de Korenbloemstraat.
Enkel
de
bovenkant
van
de
Korenbloemstraat blijft toegankelijk.
Daar komt een hellend vlak om de
parking aan de kerk te laten aansluiten

op de Korenbloemstraat. Langs de kant
van de Martelarenplaats wordt de
parking dan afgesloten. Zo worden de
zone voor de kerk en de Kerkdreef zelf
voorbehouden
voor
de
zwakke

weggebruiker. Het verkeer wordt
weggeleid van de schoolomgeving via
twee assen: ofwel via de Pastorijstraat
en de Nachtegalenstraat, ofwel via de
Gemeentestraat en de Wolvendreef.
Tussen de twee scholen wordt
bovendien een “kiss and ride zone”

aangelegd zodat wie grotere kinderen
heeft, die daar veilig kan afzetten
zonder nog naar parking te moeten
zoeken.
Op langere termijn wordt bekeken hoe
de zwakke weggebruikers veiliger
vanuit de woonwijken het dorpscentrum kunnen bereiken. Een autovrij
dorpscentrum
biedt
ook
nieuwe
mogelijkheden bijvoorbeeld voor het
organiseren van activiteiten en het
installeren van picknickbanken. Zo
wordt een dorpscentrum gecreëerd met
een pleinfunctie. Daarnaast wordt
achter de kerk extra parking aangelegd
in milieuvriendelijk materiaal.
In de toekomst zijn er nog tal van
mogelijkheden zoals de aanleg van
een Finse piste rond het voetbalveld.
De informatie uit deze studie bevat
inspiratie voor de komende jaren!

Ellen Lammens: gemeenteraadslid

WIST JE DAT ...
eind september 2015 de 193 lidstaten van de Verenigde Naties 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) goedkeurden in opvolging van de milleniumdoelstellingen en dat klimaatactie en daaraan gerelateerde problemen hier
een belangrijk deel van zijn.
eind 2015 de gemeente Lubbeek een klimaatplan heeft goedgekeurd, waarbij ze
tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% wil verminderen en het energieverbruik in
Lubbeek wil terugdringen.
de beheerders van de parochiezaal van Sint-Bernard hierop positief hebben
ingespeeld. Door de vervanging van de oude verlichting door led – verlichting
hebben ze hun elektriciteitsverbruik met meer dan 50% verminderd.

het OCMW 192 mensen voorziet van een voedselpakket? Dat zijn 192 Lubbekenaren die
een extra duwtje in de rug krijgen. OCMW-voorzitter Hugo Simoens zoekt binnenkort
vrijwilligers om hier in de toekomst mee te helpen. Hou zeker het gemeentelijk
infoblad in het oog!

het schepencollege volop inzet op investeringen. De grootste investeringspost ligt bij
wegen en infrastructuur; zo wordt er elk jaar 400 000 euro voorzien voor het
herstel van de Lubbeekse wegen. Tevens wordt er een moderne bibliotheek en
een polyvalente zaal gebouwd
we ook inzetten op onze jeugd. Er werd steun verleend aan jeugdlokalen van de
Sint-Martinusscouts en KLJ, Chiro Nemas en Chiro Crescendo. Ook worden de
scholen van Binkom en Pellenberg aangepakt.
schepen van Financiën en Begroting, Jo Pierson, er samen met de rest van het
college voor zorgt dat de belastingen niet stijgen en dat de schuldgraad
noch de leninglast verhoogt tov het vorige bestuur.

ACTIVITEITEN

Heb je interesse om mee te werken met
onze enthousiaste CD&V-ploeg of wil je lid
worden? Contacteer Andries Hofkens, tel
0498 34 52 71 of cdenvlubbeek@gmail.com

http://lubbeek.cdenv.be/
www.facebook.com/CDenvlubbeek
@CDenVLubbeek
V.U. Andries Hofkens—Geulbosweg 3, 3210 Lubbeek

