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750 000 EURO VOOR ONZE PAROCHIEZALEN 
Voor CD&V Lubbeek is het ondersteunen van het 
lokale verenigingsleven een absolute prioriteit.   
Vorige legislatuur hebben we de Lubbeekse 
jeugdverenigingen ondersteund bij de opfrissing van 
hun lokalen. We hebben mee onze schouders gezet 
onder een nieuwe grote feestzaal en een moderne 
bibliotheek om grotere evenementen te kunnen 
ondersteunen in onze gemeente. We voelen dat er nog 
steeds nood is aan kleinere, polyvalente ruimtes voor 
meer lokale evenementen.  We ijveren al jaren voor 
het behoud en renovatie van de parochiezalen die 
hiervoor ideaal gelegen zijn. 
 
Nu de renovatietoelage van € 250 000 per parochie-
zaal goedgekeurd is, kunnen de werken starten. 
Samen met onze schepen, Paul Duerinckx, willen we 
ervoor zorgen dat de bijkomende middelen gebruikt 
worden om de accommodatie toegankelijk te maken, 
zodat iedereen kan deelnemen aan activiteiten. Voor 
ons zijn deze zalen van cruciaal belang, ze verbinden 
de lokale kernen.  



 

SAMEN TEGEN PARTNERGEWELD 
Deze coronaperiode weegt voor veel mensen door. De menselijke contacten werden 
beperkt tot onze ‘bubbel’. We zijn meer dan ooit samen thuis, maar dit betekent ook 
dat in sommige gezinnen het partnergeweld een verdoken vlucht heeft genomen. Op 
vrijdag 20 november werd deze vorm van geweld door Vrouw & Maatschappij (V&M) 
onder de aandacht gebracht in de ‘Witte Lintjes actie’, onder het motto ‘stop het 
partnergeweld’. 

Ook onze Lubbeekse mandatarissen steunden de actie. Zowel in de gemeenteraad als 
in de politieraad werden de stijgende cijfers onder de aandacht gebracht om zo te 
sensibiliseren en te mobiliseren tegen partnergeweld. 

 
WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 
Beste Lubbekenaar, 
 
We waren nog niet echt aan 2020  
begonnen of we werden al 
geconfronteerd met een pandemie 
die het openbare leven stillegde en 
een zware menselijke tol eiste.  
 
Waar het eind februari nog beperkt 
leek te blijven tot China zag het 
plaatje er heel anders uit in maart. 
Het leek alsof er op de pauzeknop 
geduwd werd.  Je kon je niet meer 
verplaatsen en niet meer samen 
komen met vrienden en familie.  
Opofferingen die we allen moeten 
maken, maar die in het niets 
verdwijnen bij het verdriet van de 
families bij wie er  na dit jaar voor 
altijd een plaatsje leeg blijft aan de 
feestdis. 
 
Er zijn zelden momenten geweest 
waar ik zo blij was dat we een dokter 
hebben aangesteld als schepen van 
volksgezondheid. Hij leidde ons met 
de nodige kennis door deze crisis op 
gemeentelijk vlak.  
 
Paul, een welgemeende merci 
 
namens de afdeling, voor je 
ongelofelijke inzet tijdens de laatste 
tien maanden! 
 
Ondertussen hebben we als CD&V 
Lubbeek niet stil gezeten. We 
hebben ons tijdens de crisis ingezet 
voor de allerzwaksten en zijn blijven 
bouwen aan een nog beter Lubbeek.  
Zo keurden we de subsidies voor de 
parochiezalen goed waardoor we 
deze lokale ontmoetingsplekken 
opwaarderen en toegankelijk maken 
voor iedereen. We bekijken samen 
met onze coalitiepartner hoe we de 
kinderen in Pellenberg een 
schoolgebouw  kunnen geven dat 
voldoet aan alle moderne normen. 
 
De afgelopen tien maanden waren 
bizar, met absolute dieptepunten 
maar ook mooie momenten.  Het 
heeft mij nog meer doen inzien hoe 
belangrijk onze lokale gemeenschap 
is, want dat is al wat er overblijft in 
een crisis zoals deze.  Laat ons dan 
ook samen zorgen dat Lubbeek hier 
mooier uitkomt.  Laat bol.com een 
keer links liggen en shop eens bij 
een lokale zelfstandige, kook eens 
een keer niet zelf en haal een 
maaltijd af bij één van de talrijke 
horecazaken in Lubbeek. Want het is 
dankzij deze ondernemers dat 
Lubbeek in no time terug een 
bruisende gemeente zal zijn. 
 
Ik wens jullie het allerbeste voor 
2021 en hoop jullie allen te mogen 
verwelkomen op onze digitale 
nieuwjaarsreceptie. 
 
Met Lubbeekse groet, 
 
Bram Smits 
VOORZITTER CD&V LUBBEEK 

STEUN VOOR WOONZORGCENTRA 
De Lubbeekse woonzorgcentra werden 
zwaar getroffen tijdens de coronacrisis. Dit 
bracht een mooie solidariteitsactie op gang. 
Onze dames van Vrouw & Maatschappij 
vroegen de bestuursleden, mandatarissen, 
vrijwilligers om mee te bakken ten voordele 
van de getroffen rusthuizen. 

Op vrijdag 27 november, aan de vooravond 
van de advent, bezorgden we het lekkere 
gebak en een adventskrans met bijhorend 
briefje. We betuigden ons medeleven met 
de bewoners, en voelen mee met de 
getroffen families, personeel en 
vrijwilligers. De adventskrans is nog meer 
dan anders een teken van hoop en toont 
onze verbondenheid met ieder van hen. 

MAMADEPOT 
Dit najaar ging in onze gemeente een nieuwe, warme plek open: het Mamadepot.  Een 
initiatief van Ferm, ondersteund door enkele lokale verenigingen en het 
gemeentebestuur. Het Mamadepot werd geïntegreerd in het recent opgerichte “Huis 
van het kind”, waar onze schepen van Welzijn, Paul Duerinckx, zich erg voor ingezet 
heeft.  

Ook enkele CD&V-bestuursleden zijn nauw betrokken bij de oprichting en werking van 
het lokale Mamadepot, onder andere via de werkgroep rond verdoken armoede in 
Lubbeek. In het Mamadepot kan je tweedehands kleding, speelgoed en babyspullen 
vinden, aan kleine prijzen. Zodra de situatie het toelaat, zullen ook workshops en 
andere activiteiten georganiseerd worden.  

Ondanks de indruk die de naam “Mamadepot” 
misschien geeft, is iedereen er welkom! Wie 
thuis nog spullen heeft liggen die klaar zijn 
voor een tweede leven, kan die ook steeds 
komen brengen tijdens de openingsuren. 

 Staatsbaan 124 (Dienstencentrum De 
 Sleutel), Lubbeek 

 De meest actuele openingsuren vind je 
 op de Facebookpagina van het 
 Mamadepot Lubbeek. 



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

VEILIG NAAR SCHOOL 

SCHEPEN VAN VOLKSGEZONDHEID TIJDENS CORONA 
Sinds 14 maart 2020 heeft de corona-epidemie een groot deel 
van het dagelijkse leven stilgelegd. Bij deze eerste 
opflakkering  gingen we met z’n allen in lockdown. 
Thuiswerken werd de norm, scholen gingen dicht, cafés, 
restaurants en winkels moesten hun deuren sluiten, de 
grenzen gingen dicht en alleen essentiële verplaatsingen 
waren toegelaten. 

Maar zo’n crisis brengt ook heel wat met zich mee op lokaal 
niveau. We vroegen onze schepen van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin Paul Duerinckx, naar de 
belangrijkste momenten uit zijn agenda in de periode van de 
eerste uitbraak tot vandaag. 

Paul, wat zijn de eerste problemen die jullie hebben 
aangepakt op gemeentelijk niveau? 
Paul: Er waren een vijftal zaken die zo snel mogelijk 
moesten aangepakt worden.  

De acute uitbraak van corona in onze woonzorgcentra 
dwong de gemeente om snel te handelen. Het 
gemeentepersoneel hielp de zorgverleners om zones te 
creëren, zodat de besmette en niet-besmette bewoners 
konden gescheiden worden.  

Daarnaast was er onvoldoende beschermingsmateriaal 
voor de hulpverleners (mondmaskers, beschermschorten, 
handschoenen, alcoholgel). Bovenop de federale en 
Vlaamse leveringen heeft de gemeente Lubbeek beslist om 
een extra bestelling mondmaskers te plaatsen via THINK 
PINK. 

Ook de communicatie vanuit de verschillende overheden 
was niet altijd duidelijk voor onze burgers. Via de 
gemeentelijke website en de coronakrant verschaften we 
de burger dan ook eenvormige, recente en duidelijke info. 

Via de oprichting van het platform “LUBBEEK HELPT” kon 
iedere burger met vragen omtrent corona terecht bij de 
gemeente. We hebben, samen met ongelofelijk veel 
vrijwilligers, die ik erg dankbaar ben, geprobeerd om 
iedereen in onze gemeente te ondersteunen. 

Tenslotte hebben we ook een overlegstructuur opgezet 
met de professionele gezondheidsmedewerkers.  

Hoe zie je het in de komende maanden evolueren? 
Paul: Gelukkig is er licht aan het eind van de tunnel. Er 
is een vaccin beschikbaar vanaf begin januari. De 
vaccinatiestrategie wordt nog bepaald. Ik hoop dat we zo 
snel mogelijk ons normale leven kunnen hervatten. 

Tot slot, hoe bereiden we ons voor moest zoiets in de 
toekomst opnieuw gebeuren? 
Paul: Laat ons hopen dat dat niet zal gebeuren, maar 
indien wel, dan staan we er in elk geval beter voor.  De 
evaluatie van 10 maanden corona-aanpak door de lokale 
overheid heeft ons geleerd dat een goede samenwerking 
binnen de gemeente tussen lokaal bestuur en de 
huisartsen  een permanent karakter moet  krijgen. Een 
voorraad beschermingsmateriaal werd opgebouwd. Lokaal 
wordt een strategische reserve voor 1 maand voorzien. Het 
platform Lubbeek Helpt toont bovendien aan dat we 
kunnen rekenen op een uitgebreide groep vrijwilligers, die 
op zeer korte tijd inzetbaar is. 

Voor CD&V Lubbeek is een veilige en efficiënte mobiliteit een 
prioriteit. Tijdens de coronaperiode hebben we extra 
aandacht voor de schoolgaande jeugd. Onze middelbare 
scholieren moesten plots heel hun dagindeling wijzigen en 
het busvervoer was daar spijtig genoeg niet altijd op 
aangepast.  Die flexibiliteit bood en biedt De Lijn niet. De 
bussen zitten ook vaak te vol. Dit creëert geen veilige 
omgeving.  
 
Voor sommige lijnen zou een extra rit er voor zorgen dat de 
jongeren gespreid naar huis kunnen komen. Deze 
problematiek werd door onze fractie aangekaart in de 
gemeenteraad.  Wanneer de jongeren de voordelen van het 
openbaar vervoer ontdekken, zullen ze nadien ook meer 
geneigd zijn om deze duurzame vervoerswijze te blijven 
gebruiken. 
 
Ook voor de Lubbeekse lagere schoolkinderen is een veilige 
mobiliteit en schoolomgeving erg belangrijk. Bij de 
herbestemming van de school in Pellenberg eist CD&V dat er 
werk gemaakt wordt van een vlotte en veilige verbinding.  



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 Bram Smits, Merellaan 6, 3210 Linden of via bram.smits1@gmail.com 

SINTERKLAAS OP BEZOEK BIJ ALLE KINDEREN 

Sinterklaas wil dat elk kind zijn of haar cadeautje krijgt en 
moet daar soms al eens hulp voor inschakelen. Gezien de 
coronatijden was dit wat moeilijker maar Sinterklaas was 
creatief. Hij vroeg aan de mensen van het OCMW of zij 
wilden meehelpen. Elk kind heeft immers recht op een 
cadeautje. 

En zo werd het sinterklaasfeest echt een feest voor alle 
kinderen. Gepakt en gezakt gingen ze op weg, gaven ze 
alle kinderen van gezinnen die het OCMW ondersteunt een 
pakje en creëerden ze zo een lichtpuntje in deze moeilijke 
tijden. 

Corona heeft dit jaar heel wat plannen gedwarsboomd. De 
wereld verkennen zat er niet in, maar vakantie in eigen 
land bleek een aangenaam alternatief. Zo gingen we deze 
zomer tijdens de zomerwandelingen op zoek naar 
verborgen pareltjes in Lubbeek . 

Acht donderdagen lang werden er zomerwandelingen 
georganiseerd door heel Groot-Lubbeek. Twee uur en  half 
genieten van de omgeving, weetjes over de eigen 
gemeente en een drankje bij de tussenstops. Daarnaast 
kreeg elke deelnemer nog een voucher ter waarde van 
tien euro om te gebruiken in een Lubbeekse horecazaak 
naar keuze. De zomerwandelingen waren telkens meteen 
volzet en er snel bij zijn was werkelijk de boodschap. Dit 
verfrissende idee kwam van onze eigen schepen van 
Cultuur Paul Duerinckx en werd uitgewerkt en geleid door 
de dienst Cultuur in samenwerking met de dienst Lokale 
Economie. Op deze manier ontdekten we nieuwe plekjes 
en konden we de lokale horecazaken beter leren kennen 
en ondersteunen. Aan de reacties tijdens de wandelingen 
te horen, kijkt men al uit naar een volgende editie, 
hopelijk zonder virus! 

Wist je trouwens dat het gebruik van de voucher verlengd 
is tot einde maart?  En dat je hem ook voor take-away kan 
gebruiken?  Zorg er dan wel voor dat je dit vermeldt bij je 
bestelling! 

LUBBEEK WANDELT 


