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OP NAAR EEN SUCCESVOL EN GEZOND 2020! 
Op onze nieuwjaarsreceptie enkele weken geleden blikten 
we terug op 2019, het eerste jaar van de nieuwe coalitie 
en keken we vooruit naar 2020.  Vorig jaar werd er reeds 
heel wat gerealiseerd.  De verdere uitbouw van het AMW 
en AMC door een samenwerking met de stedelijke 
academie van Tienen.  Het onderhandelen van de 

meerjarenbegroting waar onder andere €750 000 werd 
gereserveerd voor het opknappen van de 3 parochiezalen 
en waar je alles over kan lezen verderop in dit krantje en 
de eerste stappen die werden gezet om effectief 2 
kunstgrasvelden te kunnen leggen in Linden en Lubbeek.  
Een vruchtbaar jaar dus dat doet hopen op meer in 2020! 



 

 
WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 
Beste Lubbekenaar, 
 
Ik hoop dat 2019 voor u een 
succesvol jaar was.  Voor ons was 
het dat in ieder geval wel. De eerste 
stappen in een nieuwe coalitie, een 
coalitie waar we deze keer kleiner 
zijn dan daarvoor, daar moeten we 
niet flauw over doen.  Maar ondanks 
het getal zijn we er wel in geslaagd 
om een erg mooi parcours te rijden 
bij de onderhandeling van het 
meerjarenplan. 
 
Samen met onze coalitiepartner was 
80% van dat meerjarenplan redelijk 
snel geschreven.  Betere fietspaden 
(en hopelijk eindelijk een fietspad 
aan de bollenberg), goed 
onderhouden wegen en veilige 
schoolomgevingen zijn van die 
evidenties waar we elkaar snel in 
kunnen vinden. Maar ook met 
elkaars ideeën zijn we volop aan de 
slag gegaan.  Zo komen er de 
kunstgrasvelden waar sportend 
Lubbeek en Linden al zo lang om 
vraagt en hebben we met CD&V  
€750 000 euro gevraagd  en 
gekregen voor een renovatie van de 
parochiezalen en renoveren we nog 
twee jeugdhuizen om te garanderen 
dat onze verenigingen steeds 
kwaliteitsvolle ontmoetingsplaatsen 
ter beschikking zullen hebben. 
 
2019 was ook het jaar van heel wat 
kleine en grote successen.  Zo 
hernieuwden we de dialoog met 
Bierbeek over de ANPR camera in de 
panoramalaan, zorgden we ervoor 
dat de rode brievenbus aan het 
woonzorgcentrum niet verdween en 
gaven we ons kunstonderwijs een 
nieuw elan door samen met Tienen 
radicaal de weg van de 
professionalisering in te slaan.  We 
hebben ook onze raden terug 
geinstalleerd, de jeugdraad, 
seniorenraad, bibliotheekraad en 
anderen zullen de antennes zijn van 
onze schepen.  Om zo een beleid te 
kunnen voeren dat dicht bij de 
mensen staat.  
 
Een volgend project waar we nu 
werk van maken is luisteren naar u 
over de inrichting van het 
dorpsplein van Linden.  We zijn er 
vorige legislatuur in geslaagd om de 
schoolomgeving in Linden veiliger te 
krijgen.  De opdracht nu is om het 
dorpsplein meer te doen leven.  Ik 
heb velen van u persoonlijk ontmoet 
tijdens ons caravanmoment aan de 
Spar van Linden in december en we 
hebben vele goede ideeën gehoord.  
Meer input blijft altijd meer dan 
welkom, want dat is de politiek die 
we willen voeren.  Door en voor de 
inwoners van Lubbeek. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bram Smits 
Voorzitter CD&V Lubbeek 

Wist u dat Lubbeek een lokaal dienstencentrum heeft?  Dienstencenturm de Sleutel is 
gelegen langs de Staatsbaan op nummer 126-128 en staat open voor elke Lubbekenaar. 
Tot voor enkele maanden huisveste deze locatie zowel De sleutel als het OCMW.  Maar 
sinds de aanbouw van een nieuwe vleugel aan het gemeentehuis voltooid is, zijn de dinest 
maantschappelijk werk, de personeelsdienst en de financiële dienst naar de site op de 
Gellenberg verhuisd. 

Dienstencentrum de Sleutel is een ontmoetingsplaats voor de Lubbekenaar. Er is een 
cafetaria en een restaurant die op weekdagen geopend zijn van tien uur tot half vijf. In de 
centrale keueken bereiden onze koks dagelijks de maaltijden voor het restaurant, de 
scholen en de maaltijden die aan huis geleverd worden door het OCMW. Verder zijn er ook 
40 serviceflats, die dankzij de inspanningen van onder andere Koenraad Van Coppenolle 
en Hugo Simoens vorige legislatuur, deze zomer volledig gerenoveerd zullen zijn. 

De Sleutel is daarnaast een infopunt over de mogelijkheiden van hulp– en dienstverlening 
die door de gemeente wordt aangeboden.  Denk hierbij aan gezinshulp, de poetsdienst, 
de klusjesdienst en maaltijden aan huis. Ondanks deze al deze diensten stellen we vast 
dat het dienstencenturm toch erg weinig gekend is, en daar wilt schepen van Welzijn Paul 
Duerinckx graag verandering in brengen. Naast de activiteitenkalender die 
tweemaandelijks beschikbaar is in het gemeentelijk infoblad, zullen we ook een 
aankondigingsbord plaatsen om de zichtbaarheid te vergroten en zetten we volop in in 
meer contacten met de buren.  Het gezamenlijk Sinterklaasfeest met de bewoners van 
WZC Dominicus was een eerste geslaagde aanzet! 

DIENSTENCENTRUM DE SLEUTEL  

STUK VINCENT MARCK HAZEPUT 



V.U. Bram Smits, Merellaan 6, 3210 Linden 
 

HET MEERJARENPLAN 2020-2025 IS GOEDGEKEURD 
Op de gemeenteraad van 30 december werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Op basis van dit meerjarenplan zal het 
beleid deze legislatuur verder vorm krijgen.  Voor ons was de prioriteit dat Lubbeek een sociale en warme gemeente wil blijven, waar 
het aangenaam wonen, leven, werken en ontspannen is.  Om dit te bereiken zitten er een heel aantal ‘oranje’ accenten, een aantal 
daarvan werden reeds ingezet in het afgelopen jaar.  We lichten er graag enkele uit voor u. 

kunstonderwijs 

Als schepen van cultuur en kunstonderwijs heeft  Paul Duerinckx  de 
overstap van  het gemeentelijk onderwijs in muziek en creatieve 
expressie(AMW en ACE) naar het Deeltijds Kunstonderwijs van de 
Academie Regio Tienen vanaf schooljaar 2019-2020 in goede banen 
geleid.  We willen expliciet alle vrijwilligers die zich jarenlang hebben 
ingezet in ACE en AMW van harte danken. 

Deze nieuwe samenwerking  betekent een schaalvergroting in het 
aanbod van opleidingen in de domeinen van muziek, woordkunst-
drama, beeldende kunst en audiovisuele kunst. Het is ook een garantie 
op onderwijskwaliteit, een uitbreiding met een kinderacademie en 
tevens een gezinsvriendelijke beslissing omwille van de forse verlaging 
van het inschrijvingsgeld voor wie jonger is dan 25. 

Het groot aantal inschrijvingen in het nieuwe schooljaar en het succes 
van de klasconcerten in de bibliotheek  bewijzen dat de omschakeling 
de juiste stap was. CD&V werkt zo verder mee  aan de uitbouw van een 
kwaliteitsvol kunstonderwijs. 

Foto van het AMW ACE of iets dat daar mee te makenn 

heeft? 

De nieuwe jeugdraad is geinstalleerd 

Op 26 september 2019 installeerden we de nieuwe 
jeugdraad, een boeiende vergadering met een groep 
enthousiaste jonge  mensen. We willen ervoor zorgen dat 
de jeugd ook  gehoord wordt door het beleid en input kan 
geven over hun Lubbeek.  En de nood was er duidelijk zo 
bleek uit de talrijke agendapunten.  Zo werd er gesproken 
over het verplicht gebruik van herbruikbare drankbekers, 
vergunningen omtrent drank en geluid bij activiteiten, de 
organisatie van een EHBO cursus voor de 
jeugdverenigingen  en uiteraard de renovatie van 
Jeugdhuis De Kluster in Pellenberg in 2020  en van 
jeugdhuis De Jeugd te Binkom in 2022. In het 
meerjarenplan maken we hiervoor bedragen vrij van 
respectievelijk 150.000 en 325.000 euro. 

En ook de senioren maakten een nieuwe start! 

Net zoals de jeugdraad is de seniorenraad een belangrijke 
antenne die bijdraagt tot een beleid dat op alle domeinen oog 
heeft voor de senioren. Dus op 2 oktober nam ook deze groep een 
doorstart. Senioren maken in Lubbeek met 22,4 % inwoners 
boven de 65 jaar een groot deel van de bevolking uit.  En als CD&V 
nemen wij onze verantwoordelijkheid, niet enkel leveren we de 
schepen verantwoordelijk voor seniorenbeleid.  Ook in de nieuwe 
raad zijn we goed vertegenwoordigd. Gerard Janssens zal 
fungeren als voorzitter van de seniorenraad, ondersteund door 
Guido Salaets als penningmeester.  

Foto van Guido en Gerard of foto van de seniorenraad 

Investeren in duurzame ontmoetingen 

Sinds de CD&V- campagne in 2006 ijveren we voor degelijke 
ontmoetingsplaatsen in elke deelgemeente of parochie. De bestaande 
parochiezalen zijn jarenlang de ideale kern van al deze activiteiten 
geweest. De verenigingen zijn er thuis en de dorpsgenoten vinden heel 
makkelijk de weg ernaar toe. Na het inrichten en onderhouden van 
Feestzalen Santro en Libbeke, willen we ook de 3 andere kernen 
Linden, Pellenberg en parochie Sint-Bernard ondersteunen in hun 
plannen om de bestaande centra te moderniseren. 

CD&V ziet het belang in van deze ontmoetingscentra als kern van het 
socioculturele leven in elk van deze deelgemeenten. Onder ons impuls 
is er een investeringsbijdrage van 250.000 euro  vrijgemaakt in het 
meerjarenbudget. Eerst zal een overeenkomst tussen gemeente en 
het centrum worden uitgewerkt , waar de accenten liggen op 
toegankelijkheid voor iedereen en renovatie van sanitair, keuken en 
dak. Samen met de eigen inbreng van de lokale verenigingen is dit de 
levenverzekering voor de komende 30 jaar. 



Lubbeek werkt voor haar veiligheidsbeleid 
samen met drie omliggende gemeenten in de 
politiezone  Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/
Lubbeek. Deze politiezone wordt bestuurd door 
de politieraad waar politici van de vier 
gemeenten in zetelen. CD&V Lubbeek heeft hier 
twee vertegenwoordigers, Ellen Lammens en Jo 
Pierson.  Voor allebei een nieuwe uitdaging en 
wel meteen eentje met heel wat uitdagingen: 

Zo werden meteen de bouw van twee nieuwe 
projecten goedgekeurd: het 
politiecommissariaat op Lubbeeks grondgebied 
en een trainingscentrum in Goetsenhoven. Om 
de veiligheid van de burgers te kunnen 
garanderen is het belangrijk dat het korps 
voldoende bemand is wat op het platteland niet 
altijd evident is.  

Qua veiligheidsbeleid streeft men hier in onze 
zone naar een visie op maat van de bevolking. 
Wij zijn gewonnen voor het idee dat verbindend 
werken heel wat angsten wegneemt, vooral in 
een samenleving waar angsten overmatig 
gevoed worden door o.a.  sociale media. In het 
kader van het zonaal veiligheidsplan is het voor 
ons politiekorps heel belangrijk de verbinding te 
maken met de burger. Wij hebben dan ook 
gevraagd terug een agent de fietsexamens van 
leerlingen lagere school te laten begeleiden om 
deze lage drempels te creëren. 

Daarnaast is de opstart van de BIN’s (Buurtinformatienetwerken)  enthousiast onthaald. In Bierbeek hebben 
de buurten hun nut reeds bewezen. Vooral op vlak van inbraken zijn de cijfers in deze buurten gedaald. In 
Lubbeek zijn de eerste stappen ondernomen.  

In Lubbeek is er heel fel gereageerd op het verbod van sterke dranken op de evenementen. Het is een 
middenweg zoeken tussen verbod op alcoholgebruik en veiligheid van de feestvierders. De politie ondervindt 
meer overlast na activiteiten waar sterke dranken geserveerd werden. Toch gaat dit verbod niet verhinderen 
dat feestvierders zelf consumeren voor ze een evenement betreden. We wensen alvast iedereen een veilige 
winter toe, laat in deze donkere dagen een lichtje branden en wees … voorzichtig op de baan ;). 

DE NIEUWE POLITIERAAD IS GEINSTALLEERD 

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: 

 
Terugsturen naar Bram Smits, merellaan 6, 3210 Linden of via bram.smits1@gmail.com 

DIT WAS 2019 


