
Lubbeek Leeft
Een sterke ploeg voor een goed bestuur!





Lubbeek Leeft stelt fier haar kandidaat-gemeentebestuurders voor!

Lubbeek Leeft bestaat 6 jaar. Gedragen door een team van mensen die ervan overtuigd waren en nog steeds zijn dat politiek 
ook op een andere manier kan, kende de partij een succesvolle start.

 Eerlijk en open, dynamisch en resultaatgericht!
Gedurende 6 jaar streefde Lubbeek Leeft deze waarden na, wat niet altijd vanzelfsprekend is binnen een openbaar bestuur.
Ondertussen is het team van mensen die Lubbeek Leeft actief ondersteunen, flink gegroeid. 

Allemaal mensen met een sterke plaatselijke betrokkenheid, met ervaring uit velerlei sectoren en vooral allemaal mensen die 
menen dat politiek van onder uit moet komen. Het zijn mensen die open staan voor meningen van anderen.

Lubbeek Leeft stelt fier haar kandidaat-gemeentebestuurders voor!
Dynamisch ingesteld en bruisend van energie willen ze het verschil maken, niet zozeer door wat ze doen maar vooral door de 
manier waaróp ze het doen: vertrekkend vanuit een positieve ingesteldheid, met een frisse kijk en met zoveel mogelijk inbreng 
van de inwoners van Lubbeek.

Lubbeek Leeft heeft de knowhow om SAMEN een sterk, gezond en participatief beleid op poten te zetten.

Lubbeek Leeft wil doen wat goed is voor Lubbeek, zoals het een goede huisvader betaamt, onafhankelijk van een nationaal 
programma. 

Lubbeek Leeft wil, samen met jullie, besturen met GOESTING.

Gilberte Muls
Lijsttrekker Lubbeek



Ze begon haar loopbaan als laborante in het U.Z. Gasthuisberg. Ze nam de 
Rozemarijnhoeve van haar ouders over en bouwde die, samen met haar 
man Jos uit tot een mooi, gezond bedrijf. Ondertussen is er opvolging op 
de boerderij en engageert zij zich voltijds in de Lubbeekse politiek.

Gilberte is de oprichter en bezieler van Lubbeek Leeft. Ze besliste 6 jaar 
geleden om voor een nieuwe politiek te gaan.

Vooral de manier waarop aan politiek gedaan wordt ligt haar nauw aan 
het hart. ‘Als politieker moet je mensen rond projecten of problemen 
samenbrengen.' Inwoners hebben vaak zoveel expertise en/of ideeën 
die kunnen bijdragen aan een project. Bovendien zorgt dit ervoor dat het 
project door de omgeving gedragen wordt. Door een gezamenlijke inzet 
en overleg kunnen problemen opgelost worden op een manier waar elke 
inwoner zich kan in vinden.

‘Een participatieve manier van werken vraagt veel voorbereiding en 
veel energie, maar geeft  veel voldoening als het resultaat door een 
meerderheid positief onthaald wordt. Het is zo stimulerend om te 

ondervinden dat betrokkenen even erg gaan als ik voor een goed project, voor HUN project’.

Buiten haar huidige bevoegdheden als schepen (onderwijs en kinderopvang, muziekschool, milieu en landbouw, 
trage wegen en waterlopen) dragen mobiliteit en openbare werken en ook dienstverlening en personeelsbeleid haar 
interesse weg. 

Als mama van 3 (of beter gezegd 6) en omi van 5 schatten, die allemaal in de buurt wonen, heeft ze ontspanning te 
over. Werken in de tuin, lezen en fietsen vullen de gaatjes in haar vrije tijd.

Gilberte Muls
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Open voor iedereen - Transparant en Eerlijk - Dynamisch en Toekomstgericht 

In dialoog gaan met de Lubbekenaar, daar sta ik voor!



Walter is geboren en getogen Pellenbergenaar en samen met Pascale fiere 
ouder van Joke (11) en Jelle (8).
Hij is al jaren een vaste waarde in het Lubbeekse en Leuvense bedrijfs- 
en verenigingsleven. Walter is sociaal erg geëngageerd, onderneemt met 
gezond verstand en met een hardnekkig doorzettingsvermogen. Efficiëntie 
en functionaliteit zijn eigenschappen die zeker bij hem terug te vinden zijn.
In 2012 werd hij als lijstduwer voor Lubbeek Leeft rechtstreeks verkozen. 
Van op de tweede plaats gaat hij voor verantwoordelijkheid binnen het 
Lubbeeks bestuur.
Walter is bereid om zich met hetzelfde enthousiasme en goesting waarmee 
hij dat als ondernemer doet, voluit in te zetten voor Lubbeek.

Leen is onderneemster, vrouw van Geert Sempels en mama van Tessa.
Als rasechte Lubbeekse streeft ze naar een veilige en mooie gemeente 
waar iedere inwoner zich thuis voelt. Leen neemt graag deel aan het 
sociale leven, waardoor ze dicht bij de inwoners staat. Haar aandacht gaat 
uit naar de steeds groter wordende groep senioren. De voorzieningen en 
het aanbod voor hen kan nog aanzienlijk beter.
De ervaringen van uit het bedrijfsleven wil Leen inbrengen op gemeentelijk 
niveau om mee te zorgen voor een welvarende gemeente. Ze vindt 
het belangrijk dat het Lubbeeks beleid het klimaat voor ondernemers 
aantrekkelijk maakt. 

Walter Vangoidsenhoven

Leen Sempels-Verreck
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Open voor iedereen - Transparant en Eerlijk - Dynamisch en Toekomstgericht 

Voor een eerlijk beleid en efficiënt gebruik van de middelen!

Overtuigd dat het nog beter kan!



Jeroen is 33 en woont in Linden. Zijn huis bouwde hij samen met zijn 
tweelingbroer. Al 15 jaar werkt hij als technieker bij topbedrijf IMEC in 
Heverlee en al meer dan 20 jaar is hij actief in de jeugdwerking bij “Scouts 
Leeuwkens Linden”. Jeroen geniet van wandelen en fietsen in onze 
mooie regio en van een pluimpje kloppen bij badmintonclub ‘De gevallen 
pluim’. Hij houdt van lokale feesten en evenementen. Sociaal is hij zeer 
geëngageerd: hij zet zich graag in voor verenigingen en medebewoners 
van Lubbeek! Jeroen wil graag een aanspreekpunt zijn voor alle inwoners 
van Lubbeek en hij is erg gemotiveerd om de Lubbekenaar een stem te 
geven bij belangrijke beslissingen in de gemeente!

Manuella woont in Binkom, is partner van Bart en mama van Nina en Gil. 
Als échte Binkomse (de 4de generatie!) voelt ze zich thuis in haar kleine, 
eigenzinnige gemeente, ze kent de unieke verhalen en interessante 
weetjes uit de geschiedenis van Binkom. Manuella koos sinds enkele 
jaren bewust om leerkracht lager onderwijs te zijn, dat maakt haar 
oprecht gelukkig. Werken met kinderen is een voorrecht, om hen naast 
de basiskennis net dat tikkeltje meer mee te geven om ruimdenkend en 
nieuwsgierig in de maatschappij te stappen. Het is belangrijk dat kinderen 
de school als een veilige haven zien. Hier wil ik graag mee mijn schouders 
onder zetten.

Jeroen Verbinnen

Manuella Vanthienen
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Als ik ergens in geloof, ga ik er ten volle voor! 

Aanspreekpunt voor alle inwoners van Lubbeek.
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Katleen komt uit een landbouwersgezin. Samen met haar 2 broers leerde 
ze van jongs af de handen uit de mouwen te steken en haar 'vrouwtje' 
te staan. Ze heeft een zeer brede interesse, speelde volleybal bij Lizards 
Lubbeek (waar ze ook training gaf) en was lid van de KLJ. 
Na haar studies werd ze officier in de luchtmacht. Daardoor weet ze dat je 
met teamwork en doorzettingsvermogen mooie resultaten kan bekomen. 
Dat wil zij nu doortrekken in de lokale politiek van Lubbeek. Ze volgde het 
beleid van haar moeder, Gilberte, al 18 jaar achter de schermen, maar kijkt 
er nu naar uit om zelf vol enthousiasme mee te werken aan een nog beter 
Lubbeek.

Bert Vanhumbeeck 

Katleen Lambrechts 

De koe bij de horens vatten.

Bert is geboren en getogen in Lubbeek en woont in Sint Bernard. Zijn 
vrije tijd gaat steevast naar Ferre, zijn zoontje van 4 die hem in contact 
brengt met het wel en het wee van het schoolleven. Zijn andere passie is 
landbouw. Beroepshalve werkt hij in de verkoop van landbouwmachines 
en je vindt hem wel eens terug op een tractor bij een loonwerker.
Zijn interesse gaat uit naar mobiliteit, specifiek naar de problematiek rond 
het zwaar vervoer, waaronder landbouwvervoer. Gedreven wil hij mee 
zoeken naar constructieve oplossingen in overleg met alle betrokkenen. 
Ook het imago van de land- en tuinbouwers ligt hem nauw aan het 
hart. Hij ijvert voor wederzijds respect en begrip, bv door kinderen meer 
vertrouwd te maken met landbouw, het werk en zijn producten en het 
promoten van streekproducten.

Gezond (boeren-)verstand, niet meer, niet minder!



De 48-jarige Günther woont in Binkom en is papa van Vincent, Ryan en 
Rihanna. Hij is zelfstandige in de bouwsector. Daarnaast is Günther ook 
actief in het Brusselse onderwijs, waar hij jongeren naar een arbeidsplaats 
toe leidt. 
Met zijn levenservaring bekijkt hij het leven én zijn omgeving met een 
langetermijnvisie en ziet hij heel wat werk voor Lubbeek. Daarom wil 
Günther samen met Lubbeek Leeft aan de slag om een gezellige, veilige 
en sfeervolle omgeving te creëren voor alle Lubbekenaren van jong tot 
oud!Op een toegankelijke en transparante wijze voor iedere inwoner 
werken aan de toekomst van Lubbeek, daar gaat hij voor!

Tessa, jong en innovatief. Ze weet wat ze wil: een Lubbeek waar iedereen 
zich thuis kan voelen zowel jong als oud. Tessa volgt mama Leen wat 
betreft politieke interesse, vooral dan op plaatselijk niveau. 
Wat de gemeente doet of kan doen voor de jeugd wil ze mee opvolgen. 
Tessa werkt in het bedrijf van haar ouders en weet uit de eerste hand 
welke inzet nodig is om een bedrijf te runnen. Volgens haar moet dezelfde 
inzet kunnen geleverd worden door bestuurders van een gemeente.
In haar vrije tijd is ze bij haar paarden te vinden, daar geniet ze van de rust 
in ons groene, landelijke Lubbeek, dat ook zij boven alles zo wil houden.

Günther Puyneers

Tessa Sempels
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Inzet zoals je een bedrijf runt, daar gaat ze voor!

Samen bouwen wij de toekomst van Lubbeek!
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Kevin woont in Sint-Bernard en samen met Stephanie zijn ze trotse 
ouders van Natan. Hij is zelfstandige bij Dranken Baets. 
Kevin wil terug méér leven in de gemeente Lubbeek. Hij wil evenementen 
voor jong en oud, die de anciens van Lubbeek en de nieuwe inwoners 
samen brengen. 
Daarnaast vindt hij een goede infrastructuur voor de verschillende 
Lubbeekse jeugd- en sportverenigingen belangrijk. Sociaal contact blijft 
Kevin zijn prioriteit met als doel een levendig Lubbeek!

Valerie is 29 jaar, woont op haar vader's boerderij waar zij nog elke dag 
mee werkt. Beroepsmatig werkt ze bij Komatsu in Vilvoorde en is ze 
verantwoordelijk voor het stockbeheer. 
Haar politieke interesse erfde ze van haar overleden mama, Nicole 
Piot, zij was gemeenteraadslid tot 2006. Valerie hecht veel waarde aan 
ons mooie landelijke Lubbeek, ze prijst zich gelukkig dat ze hier kan 
wonen, iets waar vele anderen van dromen. Ze wil met enthousiasme 
en goesting meewerken aan een eerlijke, open en energievolle toekomst 
voor Lubbeek, en voor het behoud van ons landelijk karakter.

Kevin Baets 

Valerie Van Diest 
Gaan voor een levendig Lubbeek!

Enthousiast en met goesting voor een energievolle toekomst!



Nicolas is een jonge dertiger die opgegroeide in de streek. Samen met zijn 
partner baat Nicolas al enkele jaren de kinderopvang ‘Het Toverdraakje’ 
uit in het centrum van Linden. Samen willen ze voor de kinderen een 
omgeving creëren waar élk kind zich goed voelt. 
Dankzij zijn verleden als zaakvoerder van een contactcentrum, leerde 
Nicolas om steeds vanuit een luisterend oor te zoeken naar goede 
oplossingen. Deze lijn wil hij doortrekken naar gemeentelijk niveau en 
onder het motto ‘Samen zorgen voor morgen!’ een participatief beleid 
voeren waardoor Lubbeek een omgeving wordt waarin élke Lubbekenaar 
zich thuis voelt!

Lotte is een 21-jarige sociaal werkster en studente criminologie. Door 
haar opleiding wordt haar sociaal en politiek engagement aangewakkerd. 
Lotte is een vrouw met pit, ze is gedreven en heeft ambitie om zélf mee 
te kunnen werken aan een goed beleid.
Geboren en getogen in Binkom, ging ze hier naar de gemeentelijke 
basisschool en hielp ze mee op het Binkom Bluesfestival van haar 
ouders. Ze neemt de fakkel van haar vader binnen Lubbeek Leeft over. 
Daarvoor gaf hij ook al zijn sociaal engagement, rechtvaardigheidsgevoel 
en doorzettingsvermogen aan haar door.

Nicolas Decoster 

Lotte Splingaer
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 Jong en geëngageerd! 

Samen zorgen voor morgen! 
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Wim woont in Pellenberg en samen met Elisabeth zijn ze de ouders van 3 
tieners. Vandaar zijn bekommernis om de verkeersveiligheid, een veilige 
schoolomgeving en degelijke fietspaden.
Wim was voorzitter tijdens de oprichting van Lubbeek Leeft en was als 
creatieve duizendpoot de bedenker van onze koeien.
Hij is dagelijks actief op het kruispunt van marketing, communicatie, 
innovatie en technologie. Hij heeft goesting om die kennis en ervaring in 
te zetten om van Lubbeek wat dat betreft een voorbeeld te maken. Een 
optimale en efficiënte dienstverlening die vertrekt vanuit de noden van de 
burger en niet vanuit het aanbod van de gemeente staat bovenaan zijn lijst.

Suzy is een spontane en enthousiaste veertiger uit Lubbeek dorp. Ze is 
de stuwende kracht achter de zelfstandige onderneming van haar man 
Peter Staudt en hun zoon Jim. Dankzij haar werkervaringen weet ze van 
aanpakken op gebied van organisatie, planning en budgettering.
Ze was een tijdje uitbaatster van Taverne De Zwaan. Op die manier 
raakte ze echt wel op de hoogte van de kleine en grote bekommernissen 
van mensen. Een reden te meer waarom ze betrokken wil worden bij het 
sturen van de gemeente en mee haar schouders wil zetten onder een 
beleid dat gedragen wordt door de inwoners.

Wim Labie

Suzy Dillaerts

Een optimale en efficiënte dienstverlening 
die vertrekt vanuit noden van de burger!

Een nog beter Lubbeek voor iedereen daar gaan we samen voor!



Wilfried, zeg maar Frits, den dakwerker, werd geboren in ’61 en is sinds 
35 jaar woonachtig te Linden. Hij heeft 2 volwassen dochters en is sinds 
6 jaar gehuwd met Anneke Artois.
Hij is bijna 30 jaar werkzaam bij Van Goethem-Nagels in Lubbeek als   
dakwerker/ploegleider.
Frits houdt van organiseren van allerlei evenementjes en ook in de 
keuken weet hij zijn weg.
Frits houdt van voetbal en is lid van de beheerraad en bestuurslid van 
voetbalclub VK Linden.

Christine is een geboren en getogen 53-jarige Pellenbergse. Samen met 
partner Tony hebben ze 3 twintigers. Christine is betoverd door haar 
woonplaats, kan zich geen betere indenken! Belangrijk is de landelijkheid, 
het heerlijk groen en toch dicht bij een stad. Kort bij huis kunnen werken 
vindt ze een zegen. Ze werkte in Salve Mater, later in het UZ Gasthuisberg 
en nu werkt ze met dienstencheques voor het OCMW van Lubbeek.
Christine vindt verkeersveiligheid prioritair! Goed onderhouden wegen en 
groen zijn troeven voor een gemeente. Verder geeft haar beroepsbezigheid 
haar goesting om mee te werken aan het sociale beleid in Lubbeek.

Wilfried (Frits) VAN

Christine Monival
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Veilige wandel- en fietspaden!

Met een gezond beleid doet iedereen profijt.
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Mon is geboren in Antwerpen, maar de liefde voor Hilde bracht hem naar 
Lubbeek! Samen wonen ze in Sint-Bernard.
Als leerkracht op pensioen heeft Mon heel veel goesting om zijn steentje 
bij te dragen voor de Lubbeekse gemeenschap. Onderwijs en het 
seniorenbeleid staan bovenaan zijn prioriteitenlijstje, maar als fervent 
fietser en wandelaar baart de verkeersveiligheid in de gemeente Lubbeek 
hem ook zorgen! 
Mon behoort tot de trouwe kern van Lubbeek Leeft.

Mia is een vrolijke 55-plusser en is gehuwd met een Lindenaar, Benny De 
Houwer. Samen wonen ze op de Diestsesteenweg te Linden.
Mia ontwikkelde haar sociaal engagement als leidster én groepsleidster bij 
Scouts en Gidsen Vlaanderen te Herent. Zij werkt als interieurarchitect en 
zet zich in als vrijwilliger voor allerlei activiteiten in de regio. Ze heeft een 
voorliefde om mensen te ontmoeten en zo haar enthousiasme te delen.
Mia wil samen met anderen waken over een beter leefmilieu én ze wil voor 
jong en oud nieuwe en betere kansen creëren. Samenwerken, overleggen 
en dit alles in een reuze team! ‘Kortom: ik doe het… een nieuwe uitdaging’.

Mon Celis   

Mia De Houwer - Van den Broeck

Burgerparticipatie is dé juiste weg naar een ECHTE democratie!

Samen waken over een beter leefmilieu, samen werken en overleggen!



Eric woont met zijn familie al meer dan 35 jaar in Lubbeek! Hij werkt 
in Lubbeek bij bouwmaterialen Celis waar hij de administratie in goede 
banen leidt. 
Eric vertegenwoordigt Lubbeek Leeft in de mobiliteitsraad en wil tijdens 
de volgende legislatuur meewerken aan de burgerparticipatie binnen 
deze raad!
Daarnaast zijn de natuur, cultuur en sport zijn grootste passie. Als senior 
in spe wil hij ook de nodige aandacht schenken aan het seniorenbeleid 
dat in de gemeente Lubbeek nog een lange weg te gaan heeft! 

Sabine is geboren en getogen in Pellenberg, ze is getrouwd en heeft 2 
twintigers. 
Ze weet het mooie groene Lubbeek als geen ander te waarderen en 
wil dit landelijke pareltje graag zo bewaren. Als bedrijfsleider van een 
KMO weet ze dat het in evenwicht houden van het budget van cruciaal 
belang is! Sabine staat te popelen om haar kennis en ervaringen uit 
het bedrijfsleven als basis te gebruiken voor de gemeentewerking! Ze 
weet tevens dat dialoog zeer belangrijk is om tot de beste oplossing voor 
iedereen te komen! Dit idee past perfect bij Lubbeek Leeft!

Eric Goossens

Sabine Luyckx
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Participatie want praten werkt!

Onze lat ligt hoog.
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Johan is de voorzitter van Lubbeek Leeft! Johan is een vijftiger uit Linden, 
werkt als consultant in de ICT-wereld en is de fiere vader van Elien en 
Sam. Tien jaar lang was hij de penningmeester van het oudercomité in 
‘De Stip’ te Linden en heeft het reilen en zeilen van de school van nabij 
kunnen volgen. Ook de jeugdbeweging volgt hij van kortbij. Op die manier 
kreeg Johan een beter beeld van de noden van de Lubbeekse scholen, 
jeugd- en sportwerking. 
Johan stond mee aan de wieg van Lubbeek Leeft, eerst als penningmeester 
en de laatste jaren als voorzitter. Openheid, transparantie en participatie 
van de burger, daar staat Johan voor. Hij is ervan overtuigd dat je met deze 
aanpak op een constructieve manier bouwt aan de toekomst van Lubbeek.

Al 45 jaar loopt de gemeente als een rode draad door het leven van deze 
Lubbekenaar. Hij is er geboren, heeft er school gelopen en is net zoals zijn ouders 
en grootouders getrouwd in eigen dorp met Ines. Zij wonen samen met hun 
tienerzonen Robrecht en Gilliam, goed en graag op Terkeyen. 
Als geboren ondernemer is hij dagelijks actief op de werkvloer in zijn eigen doe-
het-zelf zaak, waar hij voortdurend geconfronteerd wordt met economische 
uitdagingen en budgettair realisme. 'Ik zoek job noch aanzien in de dorpspolitiek, 
maar ik geloof oprecht dat ik door mijn kennis en ervaring een essentiële bijdrage 
kan leveren in concrete dossiers zoals inrichting dorpskernen, gescheiden riolering, 
veiligheid en mobiliteit.' Politieke spelletjes zijn niet aan hem besteed; vage beloftes 
evenmin. Enkel het resultaat telt; voor het welzijn van de inwoners, voor onze 
kinderen en kleinkinderen.

Johan Van Engeland

Benny Van Goethem
Voor een open, transparante en participatieve aanpak!

Het resultaat telt!
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