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CD&V Lubbeek staat voor krachtdadig bestuur en dat 
vertrekt vanuit begripvol luisteren, naar u, naar de 
burger. Vanaf februari 2018 trekken we in onze 
gemeente rond, met onze caravan. We houden halt op 
verschillende plaatsen in Lubbeek, ook bij u in de 
buurt. WIJ komen luisteren naar de wensen van onze 
inwoners, dat is ons hoofddoel. Samen pakken we het 
Lubbeekse beleid aan.  
 
CD&V Lubbeek heeft de laatste 5 jaar mee het 
gemeentelijk beleid bepaald. Dit in constructief 
overleg en vlotte samenwerking binnen de huidige 
coalitie. Geen slogans, maar concrete oplossingen. De 
afgelopen jaren kunnen we terugblikken op een reeks 
belangrijke realisaties en dit steeds binnen de 
budgettaire mogelijkheden. 
 
WIJ hielden onze inwoners hiervan op de hoogte via 
ons krantje en de nieuwsbrieven. Neem gerust een 
kijkje op onze website http://lubbeek.cdenv.be. Ook 

via de sociale media zoals facebook kan u ons volgen 
op www.facebook.com/cdenvlubbeek/.  
WIJ hebben steeds getracht om bereikbaar en 
aanspreekbaar te zijn. U kon ons vinden op één van de 
vele evenementen en eetfeesten die de afgelopen 
jaren door de Lubbeekse verenigingen werden 
georganiseerd.  
 
Maar om er zeker van te zijn dat we echt niemand 
missen, komen WIJ tot bij u in de buurt. Onze caravan 
is daarbij de centrale ontmoetingsplaats. U krijgt van 
ons een uitnodiging in de bus wanneer we in uw buurt 
halt houden. Kom gerust langs voor een tas koffie en 
een gesprek met onze CD&V-mandatarissen.  
 
Op zaterdag 24 februari 2018 om 10 uur lanceren we 
onze toer in de voortuin van onze voorzitter, Andries 
Hofkens, Geulbosweg 3, Lubbeek. Hou dus uw 
brievenbus en onze caravan in het oog en kom zeker 
eens langs! Tot binnenkort! 

CD&V LUBBEEK KOMT NAAR UW BUURT! 



 

ONDERNEMERSEVENT 
Schepen van Economie Jo Pierson kijkt 
tevreden terug naar de koers die ze 
afgelopen jaar gevaren heeft op gebied van 
lokale economie. Het ondernemersevent 
heeft als voordeel dat men alle 
ondernemers kan uitnodigen (t.o.v. een 
beperkte groep die zich engageert in een 
ondernemersraad). De thema-avonden zijn 
een succes, elke ondernemer kan kiezen bij 
welk thema men wil aansluiten. Het 
netwerkmoment achteraf heeft al voor heel 
wat fijne samenwerkingen gezorgd. 

Met 3 ondernemersevents werd het werkjaar 2017 in schoonheid afgesloten. 
Het eerste event ging over parkeerbeleid in samenwerking met de Dienst 
Mobiliteit o.l.v. Paul Duerinckx. In het tweede kwam ruimtelijke ordening en 
kernversterking als centraal thema aan bod. Dit werd aangevuld met een 
uiteenzetting van Hugo Simoens over Lubbeek Toegankelijke Gemeente.  De 
laatste was een fijne eindejaarsborrel waarin de Happy Hageland app en de 
Intergemeentelijke Kadoobon centraal komen te staan. 

We laten ook elke keer een lokaal product aan bod komen, zoals het lokale 
bier Linus, voorgesteld door de familie Vanhellemont en Buren & Boeren, 
voorgesteld door Lubbeeks initiatiefnemer Nicolas Pitschon. 

HAPPY HAGELAND 
De provincie Vlaams-Brabant, Unizo Hageland, UCLL en 
de 20 Hagelandse gemeenten lanceerden Happy 
Hageland. Happy Hageland is een app waarmee 
inwoners en bezoekers de regio op een digitale manier 
leren kennen. 

De toenemende digitalisering is een ontwikkeling 
waarin ook kleinere steden en gemeenten niet mogen 
achterblijven. Consumenten zijn steeds digitaler, 
hebben meer keuze dan ooit tevoren en verwachten 
info via verschillende kanalen. Daarom dat de 
projectpartners de handen in elkaar sloegen om ook 
het Hageland digitaal te ontsluiten. De Happy Hageland 
app is een digitale toegangsweg tot de streek en biedt 
zowel functies gericht op inwoners als op toeristen. 

Men kan de app installeren via  
https://happyhageland.be. 

 
 
WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 
Beste Lubbekenaar, 
 
 
We staan aan de drempel van het 
nieuwe jaar en hopen dat u volop 
heeft kunnen genieten van een 
aangename en knusse eindejaars-
periode. Een nieuw jaar betekent 
nieuwe voornemens en nieuwe 
kansen, een nieuw begin. En dat is 
voor 2018 niet anders! 

 

Anders dan vorige jaren staan we 
ook aan het begin van een 
verkiezingsjaar. Voor CD&V Lubbeek 
betekent dat in de eerste plaats een 
zesde jaar van inzet voor de 
Lubbeekse burger.  

 

CD&V Lubbeek staat klaar om ook in 
2018 te besturen met inspraak van 
de inwoners! Krachtdadig bestuur 
moet voortvloeien uit begripvol 
luisteren. Omdat we niet alle 
burgers steeds terugvinden op 
eetfeesten, in verenigingen of aan 
de toog, komen wij graag langs bij u 
in de buurt. Hou dus zeker onze 
caravan en onze tentjes, maar 
vooral ook uw brievenbus in het 
oog.  

 

Verder nodigen wij u van harte uit 
op één van onze activiteiten. Haal 
alvast uw beste verkleedkledij van 
de zolder, want op zaterdag-
namiddag 3 februari organiseren 
Jong CD&V en Vrouw & Maatschappij 
de jubileumeditie van het Kinder-
carnaval. Maar eerst verwelkomen 
wij u graag op onze Nieuwjaars-
receptie op vrijdag 26 januari om 
20u in zaal Libbeke, waar wij samen 
met u en minister van Justitie Koen 
Geens zullen klinken op het nieuwe 
jaar! 

 

Rest mij enkel nog om u namens 
CD&V Lubbeek een fantastisch 2018 
toe te wensen! 

 
Warme groeten, 
 
Andries Hofkens 
Voorzitter CD&V Lubbeek 

WIST JE DAT... 
De Buurderij van Lubbeek heeft sinds kort haar deuren geopend aan het 
lokaal dienstencentrum? Elke donderdagavond kan je er terecht voor (h)
eerlijke lokale producten. Zo dragen we graag bij tot een duurzame en faire 
wereld. 

De seniorenverenigingen van Lubbeek kunnen sinds dit jaar genieten van een 
nieuw subsidiereglement. En of ze erop vooruit gaan! Van x2 tot x5! Zo 
versterken we hun sterke lokale werking. 

Je kan sinds kort ook makkelijk milieubewust naar het OCMW komen. Er is 
namelijk een laadpaal voor e-bikes geïnstalleerd. 

Je kan onze OCMW-voorzitter ook op Facebook volgen. Zoek Hugo Simoens 
op en volg zijn pagina voor meer nieuws. 



 

KERKDREEF LINDEN 

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

De plannen voor de herinrichting van Linden centrum tot 
een veiliger geheel komen in een finale fase. De stronken 
van de zieke bomen langs de Kerkdreef werden 
verwijderd. De grond werd over heel de lengte bewerkt 
en verrijkt met compost. 

Schepen Paul Duerinckx is samen met de Groendienst 
Lubbeek de 20 nieuwe lindebomen gaan uitkiezen. De 
keuze viel op de zomerlinde of grootbladige linde. Door 
de aanplant van deze bomenrij geven wij aan de 
Kerkdreef in Linden zijn erfgoedwaarde terug. Deze dreef 
wordt meteen ook autovrij gemaakt, en wordt zo een 
stukje weg voor fietsers en voetgangers. 

5 JAAR PROJECT TRAGE WEGEN IN LUBBEEK 
CD&V Lubbeek ondersteunt de uitbouw van het netwerk 
trage wegen in Lubbeek. Vele van deze trage wegen waren 
in de loop der jaren overgroeid of opgegaan in een tuin, 
akker of verkaveling. Aan een ritme van 5 wegen per jaar  
bereiken we het getal 30 tegen eind 2018.  

In deze taak wordt de gemeente Lubbeek ondersteund 
door de provincie Vlaams-Brabant voor het open maken 
van de wegen en door een extra ploeg van 3 groenwerkers 
voor het onderhoud. 

Vorig jaar waren de trage wegen van Binkom aan de beurt. 
Sommige worden behouden, andere worden verlegd of 
gedeeltelijk afgeschaft en omgevormd tot een nieuw 
tracee. 

Trage wegen zijn voor CD&V Lubbeek heel belangrijk, 
omdat zij voor de voetgangers en fietsers een veilige 
verbinding vormen met de dorpskern of een grotere weg. 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG BINKOM 
Veel ouders worstelen met de combinatie tussen arbeid 
en gezin. Een kwaliteitsvolle kinderopvang vóór en na de 
schooluren is dan ook een levensnoodzakelijke 
ondersteuning. CD&V Lubbeek ondersteunt elke vorm van 
verbetering van de buitenschoolse kinderopvang. 

Op de gemeenteraad van november 2017 werd de 
grondige renovatie van het gebouw in Binkom 
goedgekeurd voor een bedrag van 340.000 euro. Hiermee 
wordt de sanitaire blok volledig vernieuwd, de asbest 
deskundig verwijderd en krijgen de lokalen nieuwe ramen. 
Uiteraard wordt er ook een flinke investering gedaan in de 
energiezuinigheid van het gebouw en tevens worden de 
lokalen toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. 

Paul en Herman gingen een kijkje nemen. Wij zijn alvast 
tevreden met deze ondersteuning voor een gezonde 
balans tussen werk en privé. 



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 

Ongeveer 20 jaar na het bouwen van het oude gebouw 
had Chiro Crescendo Pellenberg nood aan nieuwe lokalen. 
In 2012 startten ze een bouwgroep met een combinatie 
van leiding, oud-leiding en ouders. In september 2014 
vond de eerste steenlegging plaats, waarna de 
bouwwerken van start gingen. Met de hulp van de lokale 
handelaars en verenigingen, ouders en sympathisanten 
konden zij deze bouw realiseren. Maar ook het 
gemeentebestuur deed een bijdrage van 250.000 euro. 

Dergelijke steun aan jeugdbewegingen kunnen wij als 
CD&V Lubbeek alleen maar toejuichen. We zijn dan ook 
blij dat wij hier mede konden voor zorgen. We proberen 
dan ook de jeugdverenigingen zo maximaal mogelijk te 
ondersteunen, want zij zijn de toekomst van onze 
gemeente. Ook de provincie gaf een subsidie van 26.000 
euro via het Europees programma voor 
plattelandsontwikkeling LEADER. De drie verdiepingen 
tellende nieuwbouw, in de tuin van de oude pastorie van 
Pellenberg, werd in oktober 2017 feestelijk geopend, met 
de nodige speeches en bedankjes. 

NIEUW GEBOUW VOOR CHIRO CRESCENDO PELLENBERG 

EVENEMENTEN & UITNODIGINGEN 
U bent allen van harte welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie in zaal ‘Libbeke’ op vrijdag 26 januari 
om 20u00. Breng gerust familieleden, vrienden en buren 
mee.  Iedereen is welkom.  Samen met onze 
mandatarissen en bestuursleden klinken we op een jaar 
vol nieuwe kansen.  

De week erna vindt ons kindercarnaval plaats in dezelfde 
zaal.  Op zaterdag 3 februari zijn jullie dan ook van harte 
welkom vanaf 14u00 tot 18u00.   

Op donderdag 19 april zal onze voorzitter Andries Hofkens 
een uiteenzetting geven over de nieuwe Europese Privacy 
Verordening (GDPR) en de impact op ondernemers.  Alle 
geïnteresseerden welkom in zaal Santro. 

In ‘t kort 

Nieuwjaarsreceptie 
Vrijdag 26/1 vanaf 20u in zaal Libbeke 

Kindercarnaval 
Zaterdag 3/2 vanaf 14u in zaal Libbeke 

Privacy voor ondernemers 
Donderdag 19/4 om 20u in zaal Santro 


