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ELLEN LAMMENS IS ONZE KANDIDAAT OP 26 MEI! 
Op 26 mei trekken we met zijn allen naar de stembus. Er 
staan die dag 3 verkiezingen op het programma: we kiezen 
onze vertegenwoordigers in het Federaal parlement, het 
Vlaams parlement en het Europees parlement. CD&V 
heeft voor deze 3 niveaus een sterke lijst voor u klaar. 

Als afdeling zijn we zeer trots dat een van onze 
gemeenteraadsleden, Ellen Lammens, kandidaat is op de 
lijst voor het Vlaams Parlement. Zij staat op de 17de plaats. 
We stellen haar graag aan u voor. 

Wie is Ellen? 

 29 jaar & gemeenteraadslid sinds 2013 
 Jongerenvoorzitter van onze afdeling 
 Jarenlang actief in de jeugdbeweging en 

speelpleinwerking van onze gemeente 
 Juriste bij Acerta sociaal secretariaat 
 Haar motto? “Als jongere 

verantwoordelijkheid opnemen” 
 Plaats 17 Vlaams Parlement 



 

 
WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 
Beste Lubbekenaar, 
 
In de laatste week voor de 
verkiezingen zouden we in ons 
krantje graag even ‘onze’ kandidaat 
aanprijzen.  Ellen Lammens is 
namelijk kandidaat op plaats 17 
voor het Vlaams Parlement. Ellen is 
één van de jongste leden van onze 
afdeling, maar desalniettemin ook 
één van onze meest ervaren 
bestuurders. Ze zetelt sinds 2013 in 
onze gemeenteraad en is zowel 
jongeren– als ondervoorzitter van 
onze afdeling. 
 
Ellen groeide op in Linden, u kan 
haar kennen van de jeugdbeweging 
of als (hoofd)monitor op de 
Grabbelpas.  Haar middelbare 
schooltijd doorliep ze in het 
Paridaensinstituut in Leuven, haar 
rechtenstudies aan de KU Leuven. 
Overdag zet ze zich in als juriste op 
de studiedienst van het sociaal 
secretariaat Acerta in Leuven. 
 
Ik heb Ellen leren kennen als een 
gedreven bestuurder.  In haar vrije 
tijd is ze enorm veel bezig met 
(gemeente)politiek.  Niet alleen 
tijdens de vergaderingen, maar ook 
en vooral tussen de Lubbekenaren. 
Ellen maakt er een punt van om 
zoveel mogelijk inwoners te 
ontmoeten en naar hen te luisteren.  
Om wat ze leert in die gesprekken 
dan ook om te zetten naar acties in 
de gemeente. 
 
Jongeren die op zo’n manier zo’n 
engagement opnemen, daar kunnen 
we als afdeling enkel maar dank-
baar voor zijn.  Ik ben er van over-
tuigd dat Ellen ook een enorme 
meerwaarde zou zijn voor de natio-
nale politiek en denk dat ik voor 
heel de afdeling spreek als ik aan u 
vraag om op 26 mei ook even aan 
Ellen te denken! 
 
Bram Smits 
Voorzitter CD&V Lubbeek 

Voor CD&V Lubbeek is sport altijd een prioriteit geweest. In het verleden hebben we via 
onze bevoegdheid openbare werken en financiën heel wat inspanningen geleverd ter 
verbetering van onze sportaccommodatie en ook  in onze beleidsnota leggen we twee 
belangrijke accenten. 

1. Voldoende bewegingskansen geven aan iedereen: jongeren verhogen hun 
concentratie door te sporten , senioren blijven langer zelfredzaam door meer te 
bewegen en mensen met beperkingen voelen zich beter door te bewegen. 

2. Breed gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur. 
 
We zoomen daarom in dit krantje graag even in op de geplande aanleg van twee 
kunstgrasvelden in onze gemeente. Het voordeel van een kunstgrasveld is de onbeperkte 
mogelijkheden qua bespeelbaarheid, en dat door verschillende buitensporten. Wij 
geloven ten stelligste dat dit ten goede komt aan de sportclubs van onze gemeente en dat 
we hier dan ook op moeten inzetten. Kunstgrasvelden tillen Lubbeek omhoog op gebied 
van sportinfrastructuur en sportmogelijkheden! 
 
Het schepencollege is in de zitting van 18 maart akkoord gegaan om de principiële 
goedkeuring te vragen aan de gemeenteraad om twee kunstgrasvelden aan te leggen. Er 
werden twee simulatiedossiers voor subsidieaanvraag klaargemaakt, één voor Lubbeek 
en één voor Linden. Het dossier voor Lubbeek werd als “waarschijnlijk ontvankelijk” 
beoordeeld met een score van 69,5 op 330, (een score van 66 op 330 punten is 
noodzakelijk om in aanmerking te komen voor subsidie.), terwijl dat van Linden slechts 
44,5 op 330 scoorde. Deze score ligt onder de vereiste 66 punten, waardoor het 
“waarschijnlijk niet ontvankelijk” is.  

 
Het grote verschil in de twee 
dossiers ligt in de realisatie van 
de bovenlokale eisen: de 
terreinen en omliggende 
faciliteiten zoals douches, 
sanitair en kantine moeten 
gebruikt kunnen worden door 
verschillende sportclubs. Het 
idee is dus om het 
kunstgrasterrein van Lubbeek 
niet alleen voor voetbal maar 
ook voor Lacrosse en korfbal te 
laten belijnen en te laten 
bespelen.  
 

 
Dat is niet zo in Linden, hier wordt het bestaand voetbalveld A getransformeerd in een 
kunstgrasveld, waardoor er geen subsidiegeld kan bekomen worden en dat komt met een 
aanzienlijke meerkost. De minimale kost voor een kunstgrasveld bedraagt zo’n 500.000 
euro. Dit wordt tot 30% gesubsidieerd. Het gaat het dus om een totale kostprijs voor beide 
velden van zo’n 1 miljoen euro waarvoor we voorlopig 150.000 euro subsidie kunnen 
ontvangen. Om ook aanspraak te kunnen maken op de andere 150.000 euro zullen we dus 
ook voor Linden moeten kijken naar gezamenlijk gebruik door andere sportclubs.  
 
Voetbalclubs laten samenwerken met andere buitensporters wordt voor Lubbeek een 
nieuwe uitdaging, maar is absoluut noodzakelijk voor optimaal gebruik van de 
gemeentelijke infrastructuur. We zijn absolute voorstander van kunstgrasvelden en het 
multifunctioneel gebruik van de velden door zowel de clubs, de gemeentelijke 
sportdienst, kinderopvang en jeugdbewegingen. Dit optimaal gebruik past volledig in 
visie van de CD&V op het lokaal sportbeleid. Zonder dit multifunctioneel gegeven is het te 
veel geld voor te weinig return. We zullen hier dan ook volop op blijven inzetten. 

BUITENSPORTTERREINEN  



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

FIETSPADEN IN LUBBEEK, EEN JAARLIJKSE EVALUATIE 

Veilige en comfortabele fietspaden waren een belangrijk 
verkiezingsthema. In het totaal is er ongeveer 45 km fietspad in 
beheer van de gemeente. Om een stand van zaken te maken heeft 
Vincent Marck in september 2018 alle fietspaden van de gemeente 
afgefietst. De meeste fietspaden zijn redelijk goed berijdbaar, maar 
toch zijn er veel verbeterpunten en is er nood aan nieuwe fietspaden. 

Tijdens de vorige bestuursperiode heeft CD&V zich ingezet om de 
bestaande fietspaden te verbeteren (Lostraat, Meenselstraat) en om 
nieuwe bij te maken (Nachtegalenstraat). Zoals in ons 
verkiezingsprogramma vermeld willen we dat er meer budget gaat 
naar het onderhoud en het verbeteren van de bestaande fietspaden 
en naar nieuwe fietspaden. En daar werken we aan.  

In Pellenberg bijvoorbeeld werd het op- en afrijden van het fietspad in 
de Lostraat verbeterd. Aan Plein en de Kapelstraat is de nodige 
signalisatie aangebracht zodat dit nu ook officieel fietspaden zijn. En 
de werken voor de nieuwe fietspaden aan de Ganzendries zijn gestart. 

Het fietspad langs de Bollenberg in Lubbeek loopt vertraging op. Een 
gescheiden fietspad bleek niet haalbaar en dus werden de plannen 
hertekend. 

De fietsroutes van Binkom over Lubbeek en Pellenberg naar Korbeek-
Lo en van Lubbeek Sint-Bernard over Linden naar Kessel-Lo zijn in 
voorbereiding en zullen na de zomer een feit zijn. 

We zijn er ons heel bewust van dat er nog veel werk aan de winkel is 
zoals onder andere aan de Houwaartstraat in Linden, aan de 
Geestbeek in Lubbeek Sint-Bernard, aan de Boutersemstraat in 
Binkom en aan de Lostraat in Pellenberg (grens Leuven). 

Een volgende evaluatie van de fietspaden komt er in september. Ook 
dan zullen we alle fietspaden in Lubbeek afrijden en hopelijk zijn er 
tegen dan al wat kilometers bijgekomen. 

Lostraat Pellenberg voor & na Geestbeek Lubbeek Sint-Bernard Lostraat Pellenberg—grens Leuven 

Nieuwe fietsroutes Lubbeek, klaar na de zomer Kapelstraat Pellenberg 
 — nieuwe signalisatie 



VOOR EEN EUROPA DAT
BESCHERMT

BESLIST
BEZIELT

In een wereld vol groeiende
onzekerheid mag je niet
alleen staan. Ook niet als
land. Daarom wil ik ...

› een Europees klimaatbeleid
voor betere luchtkwaliteit, en
een klimaatneutrale
samenleving tegen 2050;

› een Europese aanpak van
‘fake news & hate news’, van
cybercriminaliteit en van inter-
netfraude;

› stevigere Europese buiten-
grenzen en kordater optreden
tegen illegale migratie en tegen
mensenhandel;

› meer gezamenlijk Europees
onderzoek om ziekten als kanker en
dementie te bestrijden;

› Europese actie tegen sociale
dumping en uitsluiting op de
arbeidsmarkt.


