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Lubbeek Leest

10

September staat voor de deur, voor velen de start van een nieuw schooljaar, voor anderen aan de slag 
met nieuwe energie en nieuwe uitdagingen… Voor de gemeente de voorbereiding naar een laatste 
werkjaar in deze legislatuur met nog zo veel te doen…
Voor LubbeekLeeft begint nu de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 wat een intense 
maar boeiende periode zal worden en we zijn opnieuw ambitieus. We bewijzen dagelijks dat we geen 
eendagsvlieg zijn maar om meer te kunnen wegen op het beleid moeten we gewoon groeien, sterker 
worden en daarbij kan u ons helpen.
De periode van nu tot aan de verkiezingen stellen we een programma samen, op maat van onze 
gemeente en zonder sturing van hogerop.
Wat wij belangrijk vinden is dat iedereen die mee wil sleutelen aan een zinvol programma, van bij de 
opmaak mee betrokken wordt zodat ons programma gemaakt en gedragen is door de hele ploeg, met 
de noden van Lubbeek voor ogen.
Daarom ook is het van belang dat u, die interesse hebt in het reilen en zeilen binnen Lubbeeks beleid, 
vandaag contact met ons opneemt. 
U bepaalt zelf uw engagement binnen ons team, met als enige voorwaarde dat het kadert binnen onze 
principes van openheid, transparantie, participatie…
Bovendien organiseren we in het voorjaar een inspraaksamenkomst waarop we alle inwoners uitnodigen. Hou daarvoor alvast 
op 20 april ‘18 de avond vrij!

Last but not least nodig ik jullie graag uit op onze jaarlijkse barbecue in de Rozemarijnhoeve op 10 september. Daar maak je 
kennis met ons team, maar ook gezelligheid en lekker eten zijn verzekerd!
Veel leesgenot!

Familiebarbecue
Zondag 10 september 2017 van 12u tot 18u     

Rozemarijnhoeve, Heideken 3 Lubbeek

Johan Van Engeland
Voorzitter Lubbeek Leeft
0477/36 02 11
johanve@lubbeekleeft.be

Wat de gemeente doet achter de schermen
Beslissingen van de Vlaamse overheid betreffende werking van gemeenten, hebben soms grote impact op 
administratie, financiën en slorpen vaak veel werkuren op waardoor reguliere zaken minder tijd toebedeeld krijgen.
Zo was er begin deze legislatuur de verplichte overgang naar de BBC (Beheers- en BeleidsCyclus), een nieuw systeem 
voor gemeenteboekhouding met regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. 
Hier heeft niet alleen de financiële dienst van gemeente en OCMW gedurende een jaar zijn tanden op kapot gebeten, 
de BBC heeft gevolgen gehad voor alle gemeentelijke diensten en administratieven, omwille van de nodige tijd om 
ermee vertrouwd te raken.
Nog veel meer belastend is de integratie van gemeente en OCMW. Voorzeker zijn er veel voordelen aan de 
samenvoeging, denk maar aan één personeelsdienst, één onderhoudsdienst, één secretariaat, één financiële 
dienst,... Wat alles ook veel overzichtelijker en werkbaarder maakt en dus ook beter voor de dienstverlening maar 
de weg naar die integratie kost ongemeen veel.
Werkuren en inzet van personeel, zelfs een aanbouw aan het bestaande gemeentehuis om diensten te 
centraliseren zijn directe gevolgen, maar op de 2de lijn staan nog een 10-tal gelinkte projecten. Denk maar aan het 
eenvormig maken van gebruikte informatica, wat te doen met vrijgekomen lokalen, opmaken nieuw organogram, 
rechtspositieregeling, arbeidsreglement, samengaan van financiën, ...
Wie zegt nog dat gemeentelijke diensten niet hard werken?

Nog 1 keer over de zwaluwen...
De til? Neen, nog niet bewoond, maar het kan tot 2 jaar duren eer zwaluwen 
kiezen voor een prefab woning: De nood bij de terugkerende zwaluwen zal niet 
hoog genoeg geweest zijn om in dat vreemde ding te gaan wonen, maar jongen 
van dit jaar vinden dat ding niet zo vreemd, ze groeien ermee op en dus is de 
kans op bewoning volgend jaar groter. Uilenkasten staan soms ook 2 à 3 jaar 
leeg alvorens een koppel de stap zet om er eieren in te leggen en erin te broeden.
En dat zonnepaneeltje? De makers van de til plaatsen er een toestelletje in 
dat het geluid van zwaluwen produceert. De nodige energie komt van dat 
zonnepaneeltje.
Hebben jullie de mooie kunstwerkjes gezien die ook op het ronde punt stonden 
de week van de inhuldiging? Die waren van de hand van Frieda Vaes, lid van 
LubbeekLeeft!

Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven en het Lubbeek Leeft bestuur nodigen u uit op hun

Familiebarbecue
ROZEMARIJNHOEVE
Heideken 3 in Lubbeek
10 september 2017 van 12u tot 18u

Inschrijven kan
* via onze website: www.lubbeekleeft.be
* via bbq@lubbeekleeft.be

* bij Leen Sempels-Verreck op 0496/97 88 96 
* bij Gilberte Muls op 0495/25 48 86
* via leden Lubbeek Leeft

Naam: ....................................................

Adres: ....................................................

 ....................................................

Email: ....................................................

VOLWASSENEN: €17 (3 STUKS VLEES)
KINDEREN: €12 (2 STUKS VLEES)
INCLUSIEF GROENTENBUFFET

Aantal Prijs
VOLWASSENEN
KINDEREN
TOTAAL TE BETALEN:

Steak
Kippenbrochette
Hamburger
Chipolata
Zwarte pens
Zalmsteak
Scampibrochette
Vegetarische burger



De Kraaiwinkelbeek
Als er een beek met knelpunten is, dan is het wel de Kraaiwinkelbeek.
Probleempunten te veel om op te noemen! Als gevolg van de wateroverlast 
van vorig jaar en aangezien dit een provinciebeek is zijn er (soms ism de 
provincie) verschillende acties en studies lopende, o.a.:
* De diepte en de breedte van de beek is in de loop van de jaren sterk 

terug gelopen, de provincie meet dit uit en zal voorstellen doen waar 
eventueel herstel nodig is.

* Voor het ruimen van het Kraaiwinkelbekken, gemeentelijke materie, is opdracht gegeven aan een aannemer en 
wordt kortelings uitgevoerd.

* Voor het herstel van de ‘sluis’ is een studie lopende.
* Alle betrokken partijen (provincie, Interleuven, Riobra, gemeente) zoeken samen naar een oplossing voor het 

herleggen of ontdubbelen van de beek ter hoogte van de Staatsbaan, zodat een voldoende afstroom de problemen 
daar moet oplossen.

Binkom en zijn trage wegen
Laat de gemeente Lubbeek nu een dading (overeenkomst) hebben met een voetwegenactivist om onze voetwegen 
te behandelen, waardoor dwangsommen nog even uitblijven; laat in die dading staan dat de gemeente Lubbeek 
per jaar een aantal voetwegen moet behandelen en laat dat aantal te behandelen voetwegen tegen eind 2018 
ongeveer 30 zijn… en laat dat net de hoeveelheid voetwegen van Binkom zijn die op het verlanglijstje van de activist 
staan,… Het voetwegennetwerk van Binkom in orde brengen betekent voldoen aan zijn vraag tot op eind 2018. Dus 
Binkom wordt eerst onder de loep genomen. 

Zoals dat voor Lubbeek Leeft past nodigen we per groepje voetwegen, de eigenaren/gebruikers uit en bespreken 
we de mogelijkheden. De eis van de activist, het standpunt van de provincie (die de eindbeslissing moet nemen), de 
inbreng van de participatievergaderingen met de wensen van de inwoners, en vele uren studie en voorbereiding, dat 
is de uitgangspositie bij elk gesprek. 

Het is zoeken naar een gulden middenweg, naar wat nemen en wat geven, naar bereidwilligheid van betrokkenen 
om mee te zoeken naar oplossingen. De gemeente doet hierbij grote inspanningen, zowel financieel, als uren 
administratie, als werk op het terrein, maar eens alle voetwegen behandeld, dan is voor elke voetweg de wettelijke 
toestand gelijk aan de feitelijke, wat voor de eigenaars rechtszekerheid geeft en wat voor Binkom hopelijk een paar 
mooie wandeltrajecten oplevert.

Het Aquafin- en Riobraverhaal na de Dorpsstraat
Afval- en hemelwaterafvoer is in de Dorpsstraat gescheiden. 
Het was wachten op die werken om onze Dorpsstraat een 
nieuwe bovenlaag te kunnen geven. Wat u misschien niet 
weet is dat dit een onderdeel is van een veel groter project 
van Aquafin.

Opzet is om zoveel mogelijk vuilwatervracht af te voeren 
naar het rioolwaterzuivering station in de omgeving van 
het Gouden Kruispunt. Zoals eerder gecommuniceerd, zal 
Aquafin de komende jaren behoorlijk wat straten en/of 
fietspaden in Lubbeek opbreken teneinde dit te kunnen 
realiseren. Zij leggen daar verbindingsrioleringen aan. 
Riobra realiseert aansluitend de gescheiden afvoer van 
vuil- en regenwater. Een goede zaak voor onze waterlopen die door deze ingreep weer schoner worden. Bijkomend 
wordt op sommige plaatsen het wegdek heraangelegd, hersteld of wordt er een fietspad aan gekoppeld zoals bv in 
de Ganzendries ( start voorzien voorjaar 2018). Als alles volgens plan verloopt start Aquafin begin september met 
enkele straten in Linden en daarna werken ze in Binkom.

Op die manier is de Dorpsstraat volledig afgewerkt en meteen is ook de Herendaalbeek verlegd. Die beek stroomde 
onder woningen van de Dorpsstraat door en helaas was die doorgang niet herstelbaar en ook niet te vergroten, 
vandaar heeft men beslist om de beek om te leggen, in te buizen en ze meteen ook van een grotere diameter te 
voorzien.

De vuilwatervracht moet via de Binkomstraat, onder het natuurgebied door richting Kareelovenweg en Staatsbaan 
om dan langs een pompstation op Schubbeek het waterzuiveringsstation te bereiken. Alleen is er nog een ‘missing 
link’ nl tussen de Dorpsstraat en Binkomstraat, ook wat de aanpassing aan de beek betreft.

Vlak nadat de beek de Dorpsstraat verlaat, op het domein van het klooster, komt het afvalwater en het hemelwater 
nu terug samen in de bestaande beek. In een volgende stap werkt Aquafin die ‘missing link’ weg, waarna de grote 
omgeving van Dorpsstraat en eerste deel van de Binkomstraat , inclusief Slabbaertstraat, helemaal in orde is wat 
betreft waterhuishouding.

Ook de volgende generatie laten kennis maken 
met onze bekommernis om het klimaat
Overtuigd van de opwarming van de aarde of niet, dat we aandacht moeten hebben voor, en stilstaan bij de manier 
waarop we met ons milieu omgaan wordt elke dag duidelijker. En dus organiseren we samen met de Lubbeekse 
scholen een klimaatactie waarvan alle 5de leerjaren de trekkersklassen zijn (voor Binkom is dat 3de en 4de lj). 
 Bedoeling is door zelf vaststellingen te doen in eigen omgeving, zoeken naar realiseerbare doelen en die weten-
schap uitdragen naar de andere klassen en de 
eigen omgeving.
Onze ‘klimaatbrigade’ zal op verschillende ma-
nieren leren hoe je bewuster en beter omgaat 
met energiebronnen, oa zullen zij maandelijks 
het energieverbruik van hun school registreren 
en zien hoe het verbruik beïnvloed wordt door 
maatregelen die zij zelf kunnen voorstellen en 
laten toepassen in de hele school. Op die ma-
nier leren alle kinderen van de hele school van 
ontdekkingen en vaststellingen van de 5de klas-
sers.

De nieuwe school voor Pellenberg
Het nieuws over een nieuwe school in Pellenberg deed al wat stof opwaaien. Is dat wel nodig? Ja absoluut! En 
de daarbij horende mogelijkheid om mobiliteit, verkeersveiligheid en parkeerproblematiek grondig aan te passen 
is een opportuniteit die deze beslissing met zich meebrengt. Bovendien kunnen we subsidies binnen halen 
voor herstelwerken ivm het beschermde dorpsgezicht zoals voor het heraanleggen van de kasseien. Goed voor 
Pellenberg en… dat opgewaaide stof? In september hernemen we de participatie waar alle belanghebbenden hun 
mening kwijt kunnen. De inbreng van zoveel Pellenbergenaars zal dan resulteren in enkele mogelijke scenario’s 
die wederom aan de belanghebbenden zullen voorgesteld worden en waar het meest geapprecieerde scenario zal 
dienen als basis voor de uiteindelijke bouwplannen.

Ondergrondse glascontainers in
onze gemeente

Een plek die veel Lindenaars het hoofd doet schudden is de site van de glasbollen aan 
het kerkhof. Wel, ze verdwijnen! Kortelings wordt gewerkt in het Lindens centrum en 
daarvan maken we gebruik om de glascontainers ondergronds te plaatsen achter de 
kerk met een aantal grote voordelen:

* ondergrondse glascontainers verminderen de visuele en geluidshinder.
* tegelijkertijd kan het sluikstorten worden tegengegaan.
* ze zijn vlotter bereikbaar voor personen met beperkte mobiliteit.
* ze hebben een groter volume en dus moeten ze minder vaak worden leeggemaakt 

dan traditionele glascontainers.

Gilberte Muls en Walter Vangoidsenhoven, onze twee manda-
tarissen, mag je contacteren voor meer informatie over de arti-
kels in dit infoblad of over andere beleidsmateries.
 gilberte@lubbeekleeft.be - 0495/25 48 86
 walter@lubbeekleeft.be - 0495/53 03 20


