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Noteer in 
je agenda

Gratis Breugheletentje!

Paul Duerinckx, schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid, is er 
met zijn team in geslaagd om na een half jaar bestuur een eerste 
plan van aanpak op te stellen om de verkeerssituatie in Lubbeek 
te verbeteren vanaf 1 september 2013, reeds bekrachtigd door 
een beslissing op de gemeenteraad van 26 juni 2013.
Lees meer op pagina 4!

Breughelfestijn
Zaterdag 5 oktober 2013 van 17u tot 
22u: Breughelfestijn in de Parochiezaal 
in Pellenberg.
Inschrijven kan tot 30 september 2013 bij:
Paul Duerinckx, Nachtegalenstraat 66, 
Linden - 0475 232 258
Danielle Ix, Geestbeek 4, Lubbeek - 
016 63 25 69
Jozefi ne Collaer, Gemeentestraat 44, 
Linden - 016 62 17 36
Godelieve Schrevens, Bollenberg 78, 
Lubbeek - 016 63 10 26

2 Praatcafés over Energie
Donderdag 7 november 2013 om 
20u,Parochiezaal in Linden.
Donderdag 21 november 2013 om 20u, 
De Schuur, Binkomstraat, 10 in Lubbeek.
Hoe kunnen onze gezinnen besparen op 
hun energiefactuur? Hoe kunnen we onze 
woningen effi ciënt(er) isoleren? Op welke 
fi scale voordelen kan men aanspraak ma-
ken? Aan welke voorwaarden dient men 
te voldoen? We gaan niet enkel in op een 
globale omkadering, maar ook praktische 
getuigenissen en info komen aan bod.

Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 17 januari 2014 om 19u Nieuw-
jaarsreceptie in zaal Santro in Binkom.

Lees op de laatste blz. “een fi ctieve jachtscene”, speel mee en 
maak kans op een gratis etentje te winnen voor 2 personen. 

Paul Duerinckx, eerste schepen en schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Nieuwe 
verkeerssituatie 
in Lubbeek 
vanaf 1 september



Afgaande op de vele positieve reacties 
hoort men dat het nieuwe bestuur een 
goed besluit heeft genomen, dat niets te 
vroeg komt. Deze krachttoer is meteen 
het startschot om het verkeer in onze 
gemeente veiliger te maken. Onze partij 
had immers het vorige bestuur regel-
matig gevraagd om het mobiliteitsplan 
van onder het stof  te halen. Andere 
maatregelen volgen stapsgewijs.

Hieronder een duidelijk overzicht van 
de wijzigingen.

Bewaar het overzicht, het 
komt zeker nog van pas!

1.
Voorrang
Aan navolgende wegen wordt voorrang 
toegekend door de verkeersborden 
B15 a,b,c,d,e,f,g en onderborden, die 
het tracé van de weg aanduiden, waarop 
de bestuurder aan het VOLGEND 
kruispunt voorrang heeft.

Geen voorrang
Op al de plaatsen waar een andere weg 
aansluit met de opgesomde openbare 

wegen, zal deze voorzien worden van 
een verkeersbord B1 aangevuld met 
een dwarsstreep gevormd door witte 
driehoeken overeenkomstig artikel 76.2 
van de wegcode (K.B. van 01.12.1975)

Lubbeek kent vele straten waarop kleine wegen aansluiten, en 
waar men voorrang van rechts diende te geven. Ze zijn niet altijd 
goed zichtbaar, zowel overdag en zeker ’s nachts. Zowel onze ei-
gen inwoners als niet Lubbekenaren dienden steeds alert te blijven 
bij het toepassen van die voorrangsregel. De nieuwe verkeerssitu-
atie moet hierin verandering brengen. 
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Nieuwe verkeerssituatie 
in Lubbeek vanaf 1 september

Straatnaam Heeft voorrang op
aansluiting met

Geestbeek Kleine Rotstraat
Geestveldweg
Kroonstraat
Geestbeekweg
Mergelstraat

Gellenberg Dunberg
Bollenberg Hertswinkelweg

Bergenhofweg
Kwadeschuurstraat
Paashofweg

Lubbeekstraat Herendaal
Dorpsstraat Hazeput
Heide Kleinstraat

Uilekot
Langeveldweg
Wijnstokersweg
Heideken
Pijpenveldstraat
Hertbosweg

Drogenhof Butselbosstraat
Grootblokstraat
Rodebemdstraat

Nachtegalenstraat J. Davidtsstraat
Kerkdreef
Korenbloemstraat
Steenveldstraat

Kalenberg Molenvatenweg
Geulbosweg
Struisveldweg
Brierbosweg

Gemeentestraat Lindestraat
Tempelstraat
Kortestraat
Rozenveldstraat
Raalbeekstraat
Pastorijstraat
Houwaartstraat

Meenselstraat Molenberg
Parijsstraat
Waterstraat
St. Rochusstraat
Hulst
Krekeldries
Plein (t.h.v. garage 
Citroën)

Boutersemstraat Schakelveldstraat
Kwikkelberg

Pleinstraat Groenstraat
Steenrotsstraat
Putstraat
Nieuwstraat

Kapelstraat Kapelstraat (doodlo-
pend gedeelte t.h.v. 
Fonteinstraat)
Fonteinstraat
Krokuslaan
Kapelstraat (doodlo-
pend gedeelte t.h.v. 
Ganzendries)

Ganzendries Kerkplein
Kleine Ganzendries
Varenberg

Helstraat Groenendries
Cubastraat

Tiensesteenweg Eksterbeemdenstraat
Groenendries
Bronstraat
Kasteelstraat
Brusselstraat
Kerkstraat
Schoolstraat
Vlierbeekstraat
Molenberg
Wingestraat
Schoofstraat
Bellestraat

Diestsesteenweg Plein
Lindestraat
Zandveldstraat
Magere Heidestraat
Galgenstraat
Gemeentestraat
Braambesstraat
Rozenstraat

Staatsbaan Schubbeek
Spicht
Vosken
Oratoriënhof
Kleine Rotstraat
Kerk
Parking Celis
Melkerijstraat
Hazenveldweg
De verbindingsweg 
met de Geestveldweg
Ledigheid
Geestbeekweg
Stenenkruisstraat
Ambachtenstraat
Endepoelstraat



http://lubbeek.cdenv.be/gesprekspunt-van-de-maand
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Nieuwe verkeerssituatie 
in Lubbeek vanaf 1 september

2.
Voorrang
Aan navolgende wegen wordt voorrang 
toegekend door de verkeersborden 
B15 a,b,c,d,e,f,g en onderborden, die 
het tracé van de weg aanduiden, waarop 
de bestuurder aan het VOLGEND 
kruispunt voorrang heeft.

Geen voorrang
Op al de plaatsen waar een andere 
openbare weg aansluit met de op-
gesomde openbare wegen, zal deze 
voorzien worden van een verkeersbord 
B5 voorafgegaan door het bord B7 aan-
gevuld met een dwarsstreep gevormd 
door witte doorlopende streep over-
eenkomstig artikel 76.1 van de wegcode 
(K.B. van 01.12.1975)

Straatnaam Heeft voorrang op
aansluiting met

Gellenberg Konneminneweg
St. Annastraat
Veldstraat
Gellenberg (Half-
lants)
Dolaagweg

Bollenberg Herendaal
Tegelbergweg

Lubbeekstraat Herendaalstraat
Dorpstraat Terkeyen
Heide Tombestraat

Aardebrug
Drogenhof Drogenhofstraat
Dorpskring Broekstraat
Terkeyen Paardsweideweg

Vogelzangweg
Bergendriesstraat

Gemeentestraat Zoutrootjesstraat

Pleinstraat Oude Baan
Oude Baan (doodlo-
pend gedeelte)
Lubbeekstraat/Mo-
lenstraat

Kapelstraat Molenstraat/Lub-
beekstraat
Kortebergstraat/
Lostraat

Ganzendries Lostraat/Lubbeek-
straat
St. Barbaradreef

Staatsbaan Gellenberg
Kraaiwinkelstraat
Geestbeek

Diestsesteenweg Oude Baan
Rozenweg
Wolvendreef

Tiensesteenweg Boutersemstraat
Helstraat
Meenselstraat
Binkomstraat

Erosiebestrijdingsmaatregelen

Project 
Tanzanie

Ter hoogte van de Gellenberg in Lubbeek komt regelmatig water- en modderover-
last voor in de tuinen en woningen, op het wegdek en in het rioleringsstelsel. Deze 
overlast is te wijten aan afstromend water en modder van de achterliggende akkers 
die sterk erosiegevoelig zijn. De gemeente Lubbeek zal daarom twee aarden dam-
men (83 m en 100 m lang) met erosiepoel aanleggen. Tevens wordt een geprofileer-
de grasbufferstrook (210 m op 14m), een 
dwarsrooster en drie (buffer/geleidende) 
grachten (110m, 100m en 21m) voorzien.
Vlaams minister van Leefmilieu Joke 
Schauvliege, stelt een hiervoor subsidie 
van ca 140.000 euro beschikbaar.

Koenraad Van Coppenolle
Voorzitter OCMW

CD&V-Lubbeek steunt dit jaar een 
humanitair project in Tanzanië. We 
schenken een deel van de opbrengst 
van de Breughelavond aan Riki Vangil-
bergen, een 21-jarige laatstejaarsstuden-
te orthopedagogiek aan de K.U.Leuven 
en inwoonster van Lubbeek. Samen 
met een medestudente gaan ze vanaf  
midden september 5 maanden op stage 
in Kigoma. In 2 centra zijn vooral de 
basisverzorging (voeding, hygiëne, ...) 
en onderwijs hun grootste zorg.

Huidig thema: “Lichten uit bij het 
slapen gaan?”
Doet u thuis de lichten uit als u gaat 
slapen?
Zo ja, waarom doet u dat?
Er nooit aan gedacht ze aan te laten? 
Wat voor vragen zijn dat nu weer ho-

ren we u al denken?
De antwoorden hierop spreken toch 
voor zich zelf.
En toch …
Kijk eens op onze website en laat het 
ons weten op ons mailadres 
cdenvlubbeek@gmail.com

“LICHTEN 
UIT BIJ HET 

SLAPENGAAN?”
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Een fi ctieve jachtscene in Lubbeek 
met straatnamen als basis

Spel mee en win een gra-
tis etentje voor 2 personen 
op onze Breughelavond van 
5/10/13 in Pellenberg

Vraag: Hoeveel typische Lubbeekse 
straatnamen zijn verwerkt in hierna volgend 
verhaaltje?
Kies uit: 32 of  34 of  36 of  38 straatnamen.

Schiftingsvraag: hoeveel antwoorden zul-
len wij ontvangen voor 01/10/2013?
Stuur uw antwoord naar 
cdenvlubbeek@gmail.com

Kortverhaal
Zondagmorgen op ’t dorp in Lubbeek, de 
jacht was al even gestart.
“Is de processie weg?” vroeg de inwoner.
“Maar meneer”, lachtte de vrouw, “ze zijn 
al een half  uur geleden vertrokken”.
“En zijn de koetsiers weg?”
“Jazeker, en zij plukten ook de veldroos en 
de andere rozen weg”.
“Zeg Adelheid” vroeg de man. “Zijn de 
gebroeders Dries weg?”
“Ganzendries en Groenendries? Zeker! 
En Grotendries is samen met Krekeldries 
en met Schubbeekdries weg.
Als ge u haast haal je ze misschien nog in. 
Volg het geluid van de jachthoorn en aan 
de boskant stap je maar mee op.” was het 
antwoord. Gelukt. Net op tijd.
Het vosken werd meteen opgemerkt en 
men dreef  deze naar de vossekoten. De 

Lubbeek is een landelijke gemeente. Tal van straatnamen in onze 
gemeente vinden hun oorsprong in “rurale nostalgie met een vleug-
je folklore”. Onderstaand kortverhaal is ontstaan uit de fantasie van 
de auteur, die in dichterlijke vrijheid zo veel mogelijk Lubbeekse 
straatnamen tracht te combineren.

Lubbeekse straatnamen: landelijke nostalgie met een vleugje folklore.

konijnenpijp was het moeilijkst bereikbaar. 
Maar toen men de enkele wolven dreef, 
ontstond er enige chaos. Een patrijs dreef  
op een stilstaand water en een lijster dreef  
mee met de geestbeek, richting slotgracht. 
Dat zag een wijze vogel vanuit zijn uilekot 
terwijl hij paste op de eitjes in een merel-
nest dat in de hulst lag. Opeens was ook de 
vogelzang weg. De dieren werden opge-
haald, in een knapzak gestopt en op een 
tractor gelegd. Die verloor onderweg naar 
het kloosterblok een deel van zijn inhoud, 
zodat het geheel meer het uitzicht kreeg van 
een bollenberg of  een lastberg.
Maar jagers zijn ook dierenvrienden! Zij 
dragen zorg voor de consciencepad, profes-
sorpad, brakumpad en hazenpad. Deze 
beschermde diersoorten huizen onder de 
aardebrug aan de holle weg.


