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voor een warm Lubbeek 

Wie regelmatig langs de Gellenberg 
rijdt, ziet de vooruitgang van de bouw-
werken aan de nieuwe feestzaal en de 
bibliotheek. Van week tot week groeit 
de werf naar zijn definitieve vorm. 

De visie van CD&V Lubbeek op de bib 
en op de feestzaal Libbeke krijgt stilaan 
vorm op het terrein.  Wij hebben altijd 
gepleit voor zuinigheid en duurzaam-
heid. Samen met onze bestuurspartners 
N-VA en Lubbeek Leeft hebben we daar 
steeds op gehamerd. De uitvoering van 
het paars project was met een eindkost 
van 10 miljoen euro immers budgettair 
onhaalbaar.  

De kiezer heeft ons met dit standpunt 
gelijk gegeven, wij beschamen het ver-
trouwen van de kiezer in CD&V niet en 
realiseren de bouw voor circa de helft 
van de prijs. 

Als CD&V gaan we voor een WIJ ver-
haal, mensen de ruimte aanbieden om 

samen te komen, te feesten en samen 
dingen te organiseren. Een modern uit-
geruste bibliotheek en feestzaal zijn 
voor een gemeente basisvereisten om 
samen van cultuur te kunnen proeven. 

Als schepen bevoegd voor het Lubbeeks 
patrimonium heb ik het verloop van dit 
project van nabij opgevolgd. Er is wat 
vertraging omwille van weerverlet, 
maar als het  meezit kunnen we de 
feestzaal en de nieuwe bib openen in 
het voorjaar 2017. 

 
 

Paul Duerinckx  
eerste schepen en Openbare Werken, Pa-
trimonium, Mobiliteit, Erediensten en Be-

graafplaatsen 

          BIBLIOTHEEK EN ZAAL LIBBEKE BIJNA AF 

ONTLENEN EN TERUGBRENGEN VAN BOE-
KEN EN DVD’S 

Bij een nieuwe bibliotheek past natuurlijk 
een nieuw systeem voor het ontlenen en 
terugbrengen van het materiaal. Voor on-
ze bibliotheek werd gekozen voor het RFID
-zelfbedieningssysteem, een wat ingewik-
kelde naam om aan te geven dat de ontle-
ner zich, zonder tussenkomst van een me-
dewerker, kan voorzien van de gewenste 
boeken of DVD’s. 

Hoe gaat het in zijn werk?  

Alle boeken zijn vermeld in een digitale 
catalogus, waarin men kan zien of het ge-
wenste exemplaar beschikbaar is. Indien 
dat zo is, kan men zelf het boek nemen en 
daarna scannen. Ook bij het terugbrengen 
kan hij/zij het ontleende materiaal zelf 
scannen. Op die manier is het meteen 
opnieuw beschikbaar in de cataloog. 

Er zullen twee zelfscanners worden geïn-
stalleerd, samen met een betaalautomaat. 
De ontlener zal beschikken over een digi-
tale lidkaart. Het personeel krijgt bij dit 
alles een meer adviserende en ondersteu-
nende rol. 

Frans De Prins 
Lid van de beheerraad van de bibliotheek 



Dinsdag 14 juni  in Linden en Pellenberg 

en donderdag 23 juni in Lubbeek cen-

trum en Lubbeek Sint-Bernard viel er 

zo’n 70 liter water per vierkante meter 

uit de lucht met als gevolg een enorme 

wateroverlast.  Dit bracht veel schade 

met zich mee aan woningen, wegen en 

akkers. Mensen die voor de zoveelste 

keer modder uit hun woonkamer of ga-

rage mogen scheppen, het went nooit.  

Deze ramp heeft de knelpunten duidelijk 

gemaakt in de gemeente Lubbeek. De 

dienst Openbare Werken heeft op basis 

van de binnengekomen meldingen alle 

knelpunten opgelijst om naar oplossin-

gen te zoeken. Om het probleem zo 

grondig mogelijk aan te pakken zetten 

we een samenwerking op tussen de 4 

betrokken partners: de gemeente 

(onderhoud van de grachten en kleine 

waterlopen), de provincie (de beken), 

landbouwers (erosiebestrijding op de 

akkers) en Infrax (rioleringen). Alleen 

door samenwerking tussen deze vier 

partners kunnen we in de komende jaren 

de wateroverlast doelgericht aanpakken. 

Dat dergelijke aanpak werkt, bewijst het 

resultaat van het anti-erosieproject aan 

de Gellenberg. Dankzij een gezamenlijke 

inspanning zijn hier geen modderstro-

men meer na de zware regenval. 

 

   Paul Duerinckx 

 WIJ ondernemen          OP BEZOEK BIJ DE NIEUWE BUREN       

 SAMEN OPLOSSINGEN ZOEKEN TEGEN WATEROVERLAST 

LUBBEEK FAIRTRADE GEMEENTE 

In 2008 keurde de gemeente Lubbeek de 

resolutie ‘Lubbeek FairTrade gemeente’ 

goed. Hiermee stemde onze gemeente in 

om de FairTrade titel te behalen en de 

FairTrade trekkersgroep te ondersteunen 

in deze realisatie. Winkels, horeca, bedrij-

ven, scholen en organisaties engageerden 

zich. Het label ‘Lubbeek Lekker Lokaal’ 

werd in het leven geroepen om onze loka-

le en duurzaam geproduceerde producten 

in de kijker te zetten.  De 6 criteria werden 

behaald waardoor we dit jaar op 15 okto-

ber 2016 om acht uur ‘s avonds in zaal 

Santro in Binkom de titel FairTrade ge-

meente mogen ontvangen (inschrijven 

voor de  receptie kan via de gemeente)! 

Combineer de CD&V Breugeldag met deze 

feestelijkheden! 

LUBBEEK FEEST! 

Lubbeek kermis was een succes.  Door het 

te verplaatsen naar het dorpsplein, het te 

combineren met de activiteiten van de 

Dienst Cultuur en een engagement van de 

lokale handelaars werd het event terug 

nieuw leven ingeblazen. Kraampjes wer-

den uitgestald, kermisbezoekers werden 

bij pot en pint getrakteerd op fijne optre-

dens, o.a. van de ‘Vrolijke Zangers’. De 

handelaars die meewerkten aan de brade-

rij of hun deuren openstelden voor de 

feestvierders, waren achteraf zeer tevre-

den. Het was meteen een geslaagde try 

out!  

DIALOOG TUSSEN BESTUUR EN ONDER-

NEMERS 

Beleidsmakers hebben de taak om kaders 

te scheppen die kansen creëren. Onder-

nemers zijn de groep bij uitstek die elke 

kans met beide handen aangrijpen om er 

iets moois mee te doen.  

Het vorige ondernemersevent ging over 

lokale handel en Leuven. Ons volgend 

thema zal nu gaan over parkeerbeleid 

waarin we speciale aandacht willen 

schenken aan degelijke parkeermogelijk-

heden en dat volgens de laatste normen 

van het nieuwe Run- en Funshopping-

principe. Dit zal gebeuren in samenwer-

king met de bevoegde schepen van mobi-

liteit Paul Duerinckx. 
Jo Pierson,  

schepen van Financiën en Begroting, Eco-

nomie, Communicatie en Internationale 

Samenwerking 



 WIJ ondernemen          OP BEZOEK BIJ DE NIEUWE BUREN       

Aan het begin van de zomervakantie zette 

het asielcentrum in Lubbeek zijn deuren 

open voor alle geïnteres-seerden uit de 

buurt. Zo kon iedereen die wou met zijn/

haar eigen ogen komen kijken hoe de be-

woners van het centrum leven. De open-

deurdag vond plaats kort nadat enkele 

andere centra voor noodopvang de bood-

schap gekregen hadden dat ze gingen slui-

ten omdat de toestroom aan vluchtelingen 

verminderd is. Het asielcentrum in Lub-

beek blijft voorlopig open. 

De site van het asielcentrum bevindt zich 

op de industriezone Sint-Maartensberg 

aan de N2. De bewoners leven er in contai-

ners, basic maar veilig en proper. Voor 

families zijn er ruimere kamers voorzien. 

Iedereen wast zich in de sanitaire blokken 

die door de bewoners zelf onderhouden 

worden.  

In de hangar die naast de containers staat, 

bevindt zich de gemeenschap-pelijke ruim-

te. Daar worden dagelijks drie maaltijden 

geserveerd en is er plaats voor recreatie: 

er staan pingpongtafels en de kinderen 

kunnen er speelgoed ontlenen. 

Er waren tijdens de rondleiding kinderen 

aan het spelen in de hangar. Ze spraken 

Nederlands onder elkaar, wat ze op school 

hebben geleerd. De 

kleuters en lagere 

schoolkinderen vol-gen 

onderwijs in verschil-

lende scholen in groot 

Lubbeek. De kinderen 

die naar  het middel-

baar onderwijs gaan, 

doen dit in Leuven. Ook 

de volwassen bewoners 

worden aangemoedigd 

om Neder-landse les te 

volgen.  

Tijdens de zomervakantie vielen de lessen 

uiteraard stil maar werden er door vrijwil-

ligers activiteiten ge-organiseerd in het 

centrum zelf. Dagelijks kon een aantal kin-

deren ook naar de grabbelpas en swap 

gaan. 

Wie zich geroepen voelt kan zich opgeven 

als vrijwilliger in het centrum. Meer info 

hierover vind je op de website van het 

opvangcentrum:  

http://fedasil.be/nl/center/lubbeek.   

Vanuit het opvangcentrum wordt regelma-

tig een nieuwsbrief verstuurd. Die vind je 

ook terug op bovenstaande website. 

 

 

 

 

 

 

Ellen Lammens 

gemeenteraadslid 

 SAMEN OPLOSSINGEN ZOEKEN TEGEN WATEROVERLAST 

            VAKANTIE OP HET OCMW?  

Zomervakantie, een tijd voor rust en bezin-

ning? Dat is slechts deels zo. Natuurlijk 

stonden sommige activiteiten op een lager 

pitje en ging bijna elke medewerker enkele 

weken op vakantie, toch is er de afgelopen 

maanden hard doorgewerkt. 

Zo begonnen we met de aanleg van een 

petanquebaan aan de serviceflats. Een 

eerste stap naar de opwaardering ervan, 

want in het najaar moet er een totaalplan 

voor de renovatie zijn.  

Het personeelsbeleid liep in de vorige le-

gislaturen niet altijd even vlot op het 

OCMW. We maken hier nu volop werk van. 

Er startte opnieuw een evaluatiecyclus op. 

Voor de top-ambtenaren worden de eer-

ste evaluaties in september afgerond. Voor 

de rest van het personeel beginnen we 

dan vanaf 1 mei 2017 opnieuw, met nieu-

we functiebeschrijvingen. Met de vakbon-

den maakten we daarnaast ook een ak-

koord over de permanentie-regeling voor 

onze dienst gezinszorg. 

We werkten ook voort aan de opvang en 

doorstroming van vluchtelingen in Lub-

beek. We vonden steeds tijdig huisvesting, 

zo kunnen we ons steeds meer inzetten 

voor hun integratie. We stellen ook onze 

lokalen gratis ter beschikking aan het Lub-

beeks steunpunt voor de integratie van 

asielzoekers om er Nederlandse lessen in 

te geven. 

Ook werd er hard gewerkt aan de samen-

werking tussen gemeente en OCMW. Aan 

de hand van 15 concrete projecten willen 

we de komende jaren onze organisaties 

maximaal laten samenwerken. Een belang-

rijke doelstelling is om het welzijnsbeleid 

van de gemeente Lubbeek vlotter bereik-

baar te maken voor haar inwoners. Dit 

onder andere door het versnellen van de 

toekenning van premies, snellere doorver-

wijzingen en een hartelijke ontvangst in 

ons dienstencentrum.  

Over dat laatste gesproken: als u zin heeft 

om aan vrijwilligerswerk te doen, geef mij 

dan gewoon een seintje, we kunnen nog 

mensen gebruiken! 

Hugo Simoens  

OCMW-voorzitter 

Hugo.Simoens@lubbeek.be 

0472 33 42 97 

http://fedasil.be/nl/center/lubbeek


          WIST JE DAT ... 

        
http://lubbeek.cdenv.be/ 

www.facebook.com/CDenvlubbeek 

@CDenVLubbeek 

  
Heb je interesse om mee te werken met onze en-

thousiaste CD&V-ploeg of wil je lid worden? Con-

tacteer Andries Hofkens, tel 0498 34 52 71 of cden-

vlubbeek@gmail.com 

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

 

Onze nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op vrijdag 13 januari 2017 om acht uur ’s avonds 

in zaal Santro te Binkom. Noteer het alvast in uw agenda, wij garanderen u aangenaam 

gezelschap en een interessante spreker.  Hou voor bijkomende informatie zeker onze 

sociale media in de gaten of schrijf je in op onze nieuwsbrief  door een mailtje te stu-

ren naar cdenvlubbeek@gmail.com 

Je kan voordelig stookolie aankopen via de groepsaankoop van ACV en CD&V Lubbeek. 

De inschrijving en deelname is volledig gratis. Eens de groep gevormd is op 1 januari 

wordt contact opgenomen met de leveranciers om de beste prijs te bekomen. U be-

taalt enkel de bedongen prijs bij levering van de stookolie of na ontvangst van de fac-

tuur.  Interesse? Stuur zo snel mogelijk een mailtje naar salaets@skynet.be of cden-

vlubbeek@gmail.com. U kan ook altijd telefonisch meer info bekomen via Guido Sa-

laets (0477 76 72 81) of William Vanderhoeft (0495 16 22 04). 

Elke Lubbeekse handelaar kan meedoen met de Intergemeentelijke Kadoobon.  Deze 

koop je via www.kadoobonnen.be en geef je uit bij alle deelnemende handelaars.  Een 

origineel cadeau waarmee je ook de plaatselijke zelfstandige een duwtje in de rug 

geeft! 

CD&V Lubbeek probeert ook op nationaal vlak om dingen in beweging te zetten. Zo hebben we op 

ons vorig open bestuur veel tijd besteed aan de voorbereiding van het nationaal CD&V Congres dat 

zal plaatsvinden in november. Meewerken? Meer info kan je altijd vinden in de agenda op onze 

website lubbeek.cdenv.be. 


