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Er zijn verschillende manieren om lokale verkiezingen 
voor te bereiden.  Men zou ervoor kunnen opteren om 
de CD&V kandidaten onder te dompelen in workshops 
en vormingen. Maar het zou een gemiste kans zijn om 
nu al met een kant-en-klaar verkiezingsprogramma 
campagne te beginnen voeren.  Wij gaan voor een 
andere aanpak. Een aanpak die mensen en ideeën 
verbindt. Geen voorgekauwde kost, wel ervaringen en 
verhalen van mensen vormen de bron en basis voor 
ons verkiezingsprogramma. 
 
Wanneer u dit infoblad leest, hebt u de oranje WIJ- 
caravan zeker al gezien. De caravancampagne is 
gestart op 24 februari in Lubbeek, in de tuin van onze 
voorzitter Andries. Op 24 maart was het halte Linden, 
in april Lubbeek Sint-Bernard en Pellenberg. Op 5 mei 
volgt dan Binkom, om op 2 juni af te ronden in 
Lubbeek Centrum. 
 
Met deze caravan reist onze ploeg naar uw buurt. Om 

te luisteren naar uw bezorgdheden en uw ideeën voor 
uw buurt. Krachtig besturen begint immers vanuit een 
begripvol luisteren. Bij een tasje koffie, een choco of 
een glaasje water onder de beschutting van onze tent 
gaan wij in gesprek. Onze formule slaat aan, dat 
bewijst de talrijke opkomst. Mensen krijgen op deze 
manier de kans om hun bezorgdheid uit te spreken.  
Ze vragen concrete oplossingen en geen vage 
beloften. Alle meldingen en wensen komen op ons 
prikbord onder één van de drie krachtlijnen: Mobiel in 
Lubbeek, Sociaal in Lubbeek en Thuis in Lubbeek. De 
grootste gemene deler is duidelijk. Mensen willen 
meer veiligheid voor voetgangers en fietsers. 
 
Voor CD&V Lubbeek is dat een absolute prioriteit. De 
voorbije zes jaar hebben wij als bestuursploeg al heel 
wat gerealiseerd en we willen deze weg vooruit 
radicaal verderzetten. Verkeersveiligheid is en zal een 
dagelijks werkpunt blijven.  

ONZE CARAVAN IN UW BUURT 



 

BINKOM 
 Bouw nieuwe gemeenteschool Binkom. 
 Bouw nieuw chirolokaal Nemas Binkom. 
 Renovatiewerken IBO Binkom (lokalen 

naschoolse kinderopvang). 
 Openstellen van de voetweg 60 (tussen de 

Schoolstraat en de Waterstraat), zodat er 
via een trage weg een wandelverbinding is 
tussen de kerk en de kapel van Binkom. 

 Herstel fietspad in de Meenselstraat. 
 Plaatsen van verkeersremmers —vier 

wegversmallingen— in de Meenselstraat. 
 Zebrapad aan de bushalte aan de 

Tiensesteenweg ter hoogte van de 
Wingestraat en de Molenberg. 

 Tonnagebeperking van 3,5 ton op alle 
wegen in het gebied grenzend tussen de Meenselstraat, de 
Tiensesteenweg (N223), de Helstraat en de grens met Glabbeek 
(Attenrode), zijnde in de Krekeldries, de Bloemstraat, de Sint-
Rochusstraat, de Brusselstraat, de Cubastraat en de Langendriesweg. 

 Nieuwe wegbedekking in asfalt in de Cubastraat. 
 Aanleg speelplein achter parking Santro aan de ingang van de school 
 In 2018 een wegrenovatie in de Bellestraat en de Kerkstraat. 

CD&V LUBBEEK 2012 - 2018 
De afgelopen 6 jaar hebben onze mandatarissen hard voor u gewerkt.  In het 
schepencollege zetten Paul Duerinckx, Jo Pierson, Hugo Simoens en Koenraad 
van Coppenolle hun beste beentje voor.  Ondersteund door onze gemeente– 
en OCMW-raadsleden Marina Stas, Herman Vangilbergen, Ellen Lammens, 
Marijke Gidts en Andries Hofkens.  

We geven jullie graag een kort 
overzicht van de realisaties van 
deze beleidsperiode. 

 
WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 
Beste Lubbekenaar, 
 
De lente is in het land. De ideale 
periode om heerlijk te genieten van 
de Lubbeekse troeven in rustig 
groen! Maak een wandeling langs 
één van de vele "trage wegen" die 
werden opengemaakt. Rust even uit 
en geniet van het uitzicht vanop één 
van de zitbanken. Ontdek de 
ontluikende natuur in één van de 
vele groene zones en natuur-
gebieden die onze gemeente rijk is. 
 
Vergeet ook zeker niet om tijdens 
uw buitenbeleving een bezoekje te 
komen brengen aan onze caravan! 
Het is nog even wachten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, maar 
CD&V Lubbeek luistert naar de 
ideeën en suggesties van alle 
burgers. We hebben inmiddels 
succesvolle bezoeken gebracht aan 
Linden, Sint-Bernard en Pellenberg. 
Maar we reizen de ganse gemeente 
rond. Hou dus zeker onze kalender 
in het oog! 
 
Kan je toch niet aanwezig zijn op één 
van onze caravanmomentjes, surf 
dan eens naar onze virtuele 
caravan: www.krachtigbesturen.be! 
Ook daar kan u onze agenda 
inkijken en ideeën en suggesties 
insturen. Want iedere mening telt! 
 
Uiteraard wordt u van harte 
uitgenodigd op onze andere activi-
teiten. Noteer alvast ons praatcafé 
op donderdag 26 april in zaal Santro 
waarbij we ons focussen op de 
nieuwe privacywetgeving. En op 
zondag 6 mei organiseren we onze 
jaarlijkse dessertennamiddag in het 
ontmoetingscentrum in Linden. 
 
Veel leesplezier met deze editie van 
"WIJ in Lubbeek" en hopelijk tot op 
één van onze evenementen of 
caravanmomenten! 
 
Warme groeten, 
 
Andries Hofkens 
Voorzitter CD&V Lubbeek 

LINDEN 
 Herinrichting van Linden Centrum. 
 Aanleg gemengd fiets–voetpad in de Nachtegalenstraat. 
 Wegrenovatie Oude Baan, Eiken-, Hoeve-, Galgen-, Kortrijk– en 

Seftingstraat. 
 Voltooiing waterzuiveringswerken afwatering Lemingbeek. 
 Aanleg nieuw voetpad in de Lemingstraat en herstel voetweg 10. 
 In 2018 een 

wegrenovatie in de 
Linde–, Boven- en 
Bredestraat, de 
heraanleg van het 
kruispunt 
Klimroosstraat en 
Rozenveldstraat en de 
vernieuwing van het 
fietspad in de 
Endepoelstraat. 



 

SINT-BERNARD LUBBEEK 

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

 Hernieuwing wegbedekking Roth. 
 Aanpak sluipverkeer door invoering 

eenrichtingsverkeer in de Gemperhaagweg en het 
bestendigen van het eenrichtingsverkeer in het 
Roth. 

 In 2018 komt de hernieuwing van het wegdek 
Dunberg en Melkerijstraat. 

PELLENBERG 
 Bijdrage van 250 000 euro voor de bouw van de 

lokalen van Chiro Crescendo. 
 Hernieuwing wegdek op de Meidries, Pinoutstraat, 

Lastberg. 
 Aanleg speelplein aan voetbalveld. 
 In 2018 wegrenovatie Nederblok, Kapelstraat en 

hernieuwing fietspad op de Lostraat. 
 In 2018 renovatiewerken aan de voetbalkantine. 

SINT-MARTINUS LUBBEEK 
 Bijdrage van 250 000 euro voor nieuwe scouts- & 

KLJ-lokalen. 
 Heraanleg Dorpsstraat en deel van de Molendries 
 Aanleg zebrapad in de Binkomstraat. 
 VZW Sporthal opgenomen in het gemeentelijk 

patrimonium. 
 In 2018 hernieuwing wegdek tussen Klein 

Drogenhof en gemeentegrens. 
 

 

OCMW LUBBEEK 
 Renovatie serviceflats. 
 Integratie OCMW in gemeente afgerond. 
 Openstelling maaltijdbedeling voor 

schoolkinderen. 
 Duurzaam OCMW met vegetarische maaltijden, 

een laadpaal voor e-bikes op zonne-energie... 
 Iedereen gezond!: lezingen, een rookstopcursus, 

project tegen drankmisbruik, dag tegen kanker... 
 Dankzij het nieuw subsidiereglement verdubbelde 

de toelage aan seniorenverenigingen. 
 In 2018 screening gemeentelijke infrastructuur in 

het kader van ons project ‘Lubbeek toegankelijke 
gemeente’. 

GEMEENTE LUBBEEK 
 Nieuwe feestzaal Libbeke. 
 Nieuwe bibliotheek. 
 Lubbeek wordt FairTrade Gemeente. 
 Ondertekening Burgemeestersconvenant voor het 

behalen van de klimaatdoelstellingen. 
 Promoten toerisme met onder andere de Happy 

Hageland App. 
 Invoering intergemeentelijke Kadoobon voor 

aankoop bij lokale handelaars. 
 Gefaseerde invoering zone 50. 
 Afschaffing voorrang van rechts op de hoofdassen. 
 Herwaardering trage wegen. 



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. 

 Ja, ik wil graag betrokken worden bij de werking van CD&V Lubbeek 
 
naam:      e-mailadres: 
 
adres:     telefoon: 

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

DANK AAN ALLE DAPPERE VRIJWILLIGERS! 

EVENEMENTEN & UITNODIGINGEN 
Ook dit kwartaal hebben we weer een heel aantal 
activiteiten waar u allen op uitgenodigd bent. Zo kan u 
komen praten over uw buurt op onze Caravanmomenten 
in Binkom en Sint-Martinus om mee ons programma te 
bepalen. 

Op donderdag 26 april zal onze voorzitter Andries Hofkens 
een uiteenzetting geven over de nieuwe Europese Privacy 
Verordening (GDPR) en de impact op ondernemers.  Alle 
geïnteresseerden zijn welkom in zaal Santro. 

Op zondag 6 mei tenslotte organiseren we ons jaarlijks 
dessertenfestijn. Kom zeker een keertje proeven! 

In ‘t kort 

Caravanmomenten 
Zaterdag 5 mei aan zaal Santro te Binkom 

Zaterdag 2 juni aan de kerk in Lubbeek Sint-Martinus 
steeds van 10:00 tot 12:00 

Privacy voor ondernemers 
Donderdag 26 april om 20u in zaal Santro te Binkom 

Dessertennamiddag 
Zondag 6 mei vanaf 14u in Ontmoetingscentrum te Linden 


