
In dit nummer

Lubbeek Leeft in het gemeentebestuur

Een terugblik

Op de planning

Vraag aan Gilberte Muls

Wie is Lubbeek Leeft?

Restaurantdag 28 april - inschrijven

Uit het niets hebben we een ploeg van 23 gemotiveerde 
mensen samengesteld, een programma uitgebouwd 
gebaseerd op de mening van de Lubbekenaar, propaganda 
gevoerd en vol overtuiging zijn we naar de verkiezingen 
getrokken, en dit zonder de steun van overkoepelende 
zuilen. We hebben het gedaan en het resultaat mag er 
wezen. Ondanks het succes van N-VA in heel Vlaanderen 
konden we 10 % van de Lubbeekse kiezers bewegen om 
voor Lubbeek Leeft te stemmen.
Nogmaals willen we iedereen bedanken voor het vertrouwen 
en de steun.
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Leen Sempels-Verreck
Johan Splingaer
Benny Van Goethem
Georgette Lefèvre
Katrien Lavaerts
Valerie Van Diest

Mon Celis
Christine Monival
Daan Lambrechts
Tessa Sempels
Kevin Baets
Sylvie Van Diest

Rudi Peters
Suzy Dillaerts
Eric Goossens
Sabine Luyckx
Axelle Meyermans
Mia Van den Broeck

Gilberte Muls
 
Schepen

Walter 
Vangoidsenhoven
Gemeenteraadslid

Geert Boone

Secretaris

Wim Labie

Voorzitter

Johan Van Engeland

Penningmeester

Je steunt ons door deel te nemen 
aan de1ste restaurantdag van
Lubbeek leeft op 

zondag 28 april 
van 11u30 tot 15u
in Zaal Libbeke

Schrijf je in 
via onze leden
via 0495/254886 ( Gilberte)
via 0496/978896 (Leen)
via de website www.lubbeekleeft.be

www.lubbeekleeft.be

En? Loopt alles goed met de nieuwe bestuursploeg?

Dit is met voorsprong de vraag die mij de afgelopen maanden het meest is gesteld.

Het antwoord is duidelijk: ‘ja’!! Er is een open collegiale sfeer, een goede verstandhouding en 
aangename samenwerking en vooral er is een ploeg waar energie vanuit gaat.

De manier waarop we onze samenwerking zijn gestart onmiddellijk na de verkiezingen heeft hierin een 
grote rol gespeeld. N-VA en CD&V waren net als Lubbeek Leeft vragende partij om een brede, gedragen 
meerderheid te creëren. Daarom hebben we bij de voorbereiding van het beleidsprogramma altijd de 
volledige ploeg van elke partij betrokken, verkozen of niet. Ik maak nu deel uit van een team dat ondanks 
de fi nancieel minder goede omstandigheden het onderste uit de kan wil halen. Zoals jullie merken worden 
een aantal belangrijke dossiers intensief aangepakt om tijdens deze legislatuur zeker uitvoering te krijgen.

Heb je zin om Lubbeekse politiek mee te beleven vanuit Lubbeek Leeft: spreek één van onze leden aan.

Vraag aan Gilberte Muls
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Lubbeek Leeft is vertegenwoordigd 
in het gemeentebestuur door 
Walter Vangoidsenhoven, 
gemeenteraadslid en Gilberte Muls 
is schepen.
Samen met N-VA en CD&V vormen 
ze een stabiele meerderheid.

Om inbreng van de waarden en principes van Lubbeek Leeft te verzekeren sturen wij als onze 
vertegenwoordiger: 
Mia Vandenbroek naar de gemeentelijke begeleidingscommissie (verkeersveiligheid en mobiliteit) 
en naar de POB-beheerraad ( beheerraad van de plaatselijke openbare bib)
Geert Boone naar het beheersorgaan gemeenschapscentrum, naar de GRIS (gemeentelijke raad 
voor internationale samenwerking) en naar de milieuadviesraad
Johan Van Engeland naar GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)
Eric Goossens naar de gemeentelijke mobiliteitsraad
Valerie Van Diest naar de landbouwraad
Wim Labie naar het bestuur van de VZW sporthal
Mon Celis naar de raad van bestuur van het ACE (atelier creatieve expressie)

Om de gemeentelijke belangen te verdedigen stuurt het gemeentebestuur
Gilberte Muls naar de raad van bestuur van ecowerf
Wim Labie naar het sectorcomité van  PBE

Het nieuwe mobiliteitsplan mag geen berg papier worden, maar een levend 
instrument (Lubbeek Leeft). Afschaffing van voorrang van rechts op hoofdwegen 
en snelheidsbeperkingen in heel Lubbeek zullen in de loop van dit jaar ingevoerd 
worden.

Een propere, groene, rustige gemeente ligt Lubbeek Leeft na aan het hart. Wie 
een mening heeft over de manier waarop we onze gemeente proper kunnen 
houden, of over andere milieuaangelegenheden, die komt zeer binnenkort aan 
zijn trekken. Gilberte Muls van Lubbeek Leeft gaat samen met de inwoners op 
zoek naar het gepaste milieubeleid.

Wat betreft stedebouwkundige dossiers gaat de aandacht zeker naar de probleemdossiers. Door intensief met 
alle partijen te onderhandelen kan men een oplossing vinden die tegemoet komt aan alle partijen. Zo werkt 
Tania Roskams samen met de burgemeester momenteel o.a. aan een duurzame oplossing voor uitbaters en 
omwonenden van de ambachtenzone in Sint-Bernard.

Sober en verstandig investeren, goed wikken en wegen, rekening houden met de economische realiteit: 
principes van Lubbeek Leeft. Onder leiding van Katrien Stroobants is de opmaak van de eerste “begroting” en 
de eerste inspanning op weg naar gezonde gemeentefinanciën een positieve ervaring geweest.
Zonder belastingverhoging maar mits wel doordachte verschuivingen in prioriteiten kunnen noodzakelijke 
investeringen wel gebeuren.

De agenda wat betreft sociale zaken loopt nu al over. In de planning zitten het seniorenbeleid met mogelijk 
in de nabije toekomst dagopvang voor een 8-tal senioren. De opstart van het LOI, opvang voor een 5-6 
vluchtelingen wordt realistisch gezien de aankoop van een woning en planning van verbouwingswerken. Dat 
de voorzitter van het OCMW, Koenraad Van Coppenolle tevens ook als schepen van sociale zaken, lid is van het 
schepencollege zal, gezien zijn inzet ervoor zorgen dat ocmw en gemeente veel beter gaan samenwerken en 
dat daardoor op sommige vlakken ook synergie mogelijk is.

Het beleid van Gilberte voor kwaliteitsvol onderwijs in kwaliteitsvolle 
infrastructuur wordt verder gezet. Deze legislatuur staan alvast werken voor de 
scholen in Binkom en Pellenberg op de planning. De nieuwbouw in Binkom zal 
ook onderdak bieden aan chiro Nemas en start tijdens de grote vakantie 2013. 
Dossier bouw 8 klassen voor school Pellenberg is in opstartfase.

Speerpunt in ons verkiezingsprogramma was de afvoer van de plannen voor het 
veel te dure gemeenschapscentrum. Samen met de coalitiepartners is die stap 
gezet. De broodnodige nieuwe bib is een prioriteit en zal komen voor de sporthal 
aan de Gellenberg. Opmaak plannen is reeds gestart. Davy Suffeleers trekt het 
dossier.

Heraanleg van de dorpstraat, al zo lang op de planning, komt dank zij de 
intensieve onderhandelingen met betrokken instanties door burgemeester Theo 
Francken en schepen Paul Duerinckx echt op de agenda voor heel binnenkort.
Ook aan het dossier voor gescheiden afvoer van afval- en regenwater van 
Herendaalbeek en Molenbeek wordt dank zij inzet van dezelfde mensen terug 
verder gewerkt.

Op de planning

Een terugblik...
Even een paar cijfers van 14 oktober 2012 in herinnering brengen.
Van de 10 094 geldig uitgebrachte stemmen haalde:

Lubbeek Leeft 984 stemmen, resultaat 2 zetels,
Open VLD 2002 stemmen, resultaat 5 zetels,
N-VA 2592 stemmen, resultaat 7 zetels,
SP.a en Groen   1616 stemmen en samen 3 zetels,
 maar ondertussen zijn ze opnieuw gesplit
CD&V 2394 stemmen, resultaat 6 zetels

De nacht volgend op 14 oktober is er in alle openheid met de drie partijen, u nu wel bekend, overlegd 
en overeengekomen om samen te werken. Heel snel konden we elkaar vinden in begrippen als 
soberheid, openheid, daadkracht, inspraak van de burger, verstandig en doordacht investeren. Deze 
basiswaarden waren in elk van de drie programma’s terug te vinden en vormden de basis van het 
inhoudelijk akkoord. De open en eerlijke verdeling van ambten bevestigde de drie partijen in hun wil 
om samen te werken.
Omdat er zo vlug een akkoord was, hebben we de tijd genomen om de weken nadien, tot aan de 
kerstvakantie, met de hele ploeg intensief te werken aan het beleidsprogramma.


