
Lubbeekse bomen krijgen veel 
aandacht, maar overleven het 
niet.

Terwijl er recent nogal wat te doen was 
over de laanbomen die in heel Lubbeek 
zullen vervangen worden door nieuwe, 
meer geschikte en onderhoudsvriendelijke 
exemplaren, willen we jullie toch ook 
meegeven dat de treurbeuk die tussen het 
politiekantoor en zaal Libbeke staat, een 
prachtexemplaar met een economische 
waarde van meer dan 100.000 euro, met 
waarde als erfgoed, als biotoop, als mooie 
boom om te zien, dat die boom moet 
wijken voor het nieuwe politiekantoor van 
de politiezone. Jammer genoeg legden 
onze tegenargumenten op het moment 
van de vergunningsaanvraag niet genoeg 
gewicht in de schaal om de toekomst van 
deze magische boom te garanderen.
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Bezoek ook onze Facebook-pagina op facebook.com/lubbeekleeft

Lubbeek Leeft haalt 707 extra stemmen waardoor 
het aantal zetels verdubbelt van twee naar vier. De 
Lubbeekse kiezer apprecieert duidelijk onze inzet, en 
manier van werken, en geeft een positieve waarde-
ring aan ons programma. Van de voormalige coalitie 
was Lubbeek Leeft afgetekend de sterkste stijger. 

De N-VA besliste om Lubbeek Leeft niet op te ne-
men in de nieuwe meerderheid, waardoor onze partij 
de komende legislatuur in de oppositie plaatsneemt.

Gilberte Muls kan dus, ondanks een mooie persoon-
lijke score (van 489 voorkeurstemen in 2012 naar 
659 in 2018), onder andere de plannen van de school 
in Pellenberg en de behandeling van trage wegen, 
waar zij zich met hart en ziel voor inzette, niet zelf 
uitvoeren. Jammer van de ervaring, deskundigheid, 

tijd en goesting… 

Walter Vangoidsenhoven, al 6 jaar verdienstelijk 
gemeenteraadslid, en  Leen Verreck, gemeente-
raadslid in een eerdere legislatuur, nemen opnieuw 
hun vertrouwde plaats op in de gemeenteraad. Ook 
nieuwkomer Jeroen Verbinnen mag met 276 voor-
keursstemmen zijn eerste stappen in de Lubbeekse 
lokale politiek zetten.

Lotte Splingaer uit Binkom ten-
slotte zal Lubbeek Leeft verte-
genwoordigen in het Bijzonder 
Comité voor Sociale Dienst.

We wensen hen alle succes toe 
voor de komende legislatuur!

info
Lubbeek Leest
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RESTAURANTDAG

Aantal Totaal

SOEP inbegrepen

STEAK CHAMPIGNON - 19 €

STEAK PEPERROOM - 19 €

STEAK NATUUR - 19 €

ZALMHAASJE - 19 €

VOL-AU-VENT - 16 €

VEGGIE VOL-AU-VENT - 16 €

CURRYWORST FRIET - 7 €

TOTAAL

Zondag 17 februari 2019 van 11u30 tot 15u00, zaal Libbeke

BEDANKT !
Gilberte Muls, Walter, Leen en Jeroen, het 
bestuur en alle leden van Lubbeek Leeft 

nodigen u uit voor de

RESTAURANTDAG
inclusief gratis aperitief

als dank voor jullie steun
17 februari 2019, 11u30 tot 15u00 

Zaal Libbeke

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

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

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

Email:  ................................................................
INSCHRIJVEN ?
> online via de www.lubbeekleeft.be
> per mail op restaurantdag@lubbeekleeft.be
> telefonisch bij Gilberte op +32 495 25 48 86
> telefonisch bij Leen op +32 496 97 88 96



OPPOSITIE...
Lubbeek Leeft gaat de komende 6 jaar oppositie voeren. Los van enige invloed van nationale 
partijpolitiek, los van enigerlei voor-wat-hoort-wat onderhandelingen, los van sturende zuilen, 
kan onze partij de volle focus leggen op Lubbeek, Pellenberg, Binkom en Linden. 

Als er voorstellen komen waar álle Lubbekenaren wel bij varen, zullen we uiteraard niet 
aarzelen om die projecten mee te trekken en waar nodig te ondersteunen. We zullen dat doen 
zoals u dat van ons gewoon bent, in alle openheid en transparantie, participatief, in overleg. 

WAAROM NOG STEMMEN?

N-VA, Groen en Lubbeek Leeft wonnen ten 
opzichte van 2012 elk 2 extra zetels. De N-VA 
haalde 9 zetels, uitsluitend toe te schrijven 
aan de bekendheid van de lijststrekker. 

Groen en Lubbeek Leeft behaalden elk 4 
zetels. Participatie, of rekening houden met 
de mening van de inwoners stond hoog op 
de agenda van deze 2 laatste partijen, een 
thema dat duidelijk mensen aanspreekt! 
Laat participatie nu net het doel zijn van 
verkiezingen: de burger kiest wie hij of zij in 
het bestuur wil.

Met de collega’s van N-VA aan zet, lagen er 
dus minstens twee duidelijk constructieve 
en positieve mogelijke coalities op tafel. 
Eéntje met Groen, die weliswaar een nieuwe 
partner zou zijn in de nieuw samengestelde 
meerderheid, of een logische verderzetting 
met Lubbeek Leeft, de huidige partner in de 
meerderheid én de tweede sterkste stijger!

Verbijstering alom wanneer bekend geraakt 
dat N-VA koudweg kiest voor CD&V…  Men 
legt de stem van de kiezer naast zich neer en 
opteert om zoveel mogelijk postjes zelf in te 
vullen. Kiezen voor CD&V is dan een logische 
keuze omdat die bereid bleken zichzelf als 
verliezende partij letterlijk weg te cijferen in 
ruil voor slechts één schepenambt, opgedeeld 
in 2 termijnen van 3 jaar. 

Als Lubbekenaren zich in de steek gelaten 
voelen door die ondoordachte, impulsieve 
meerderheidsvorming en zich afvragen 
waarom ze nog moeten gaan kiezen, kunnen 
wij hen alleszins begrijpen.

PITTIG DETAIL...

De huidige coalitievorming levert een college 
bestaande uit 5 N-VA’ers en 1 CD&V-er. 
Van deze 6 collegeleden komen er 3 (de 
helft!) uit Linden. Ook de voorzitter van de 
gemeenteraad woont… in Linden.

AAN TAFEL MET... GILBERTE MULS
U was 18 jaar schepen, hoe 
kijkt u erop terug en hoe zag 
u uw rol in dit ambt?

Beslissingen van een college 
zijn uiteraard collegiaal, voor 
de eigen bevoegdheden was 
ik zelf de trekker die met de 
voorstellen kwam, die mee 
plannen maakte, die het 
project behartigde, die de 
uitvoering opvolgde. Ik  ben 
toch wel wat fier dat ik onder 
vrij veel Lubbeekse projecten 
mijn naam kan schrijven. 

Welke bevoegdheden had u en welke projecten trok 
u zoal?

Ik was in de voorbije 18 jaar onder andere 
bevoegd voor onderwijs, landbouw, kinderopvang, 
muziekschool, dierenwelzijn, milieu en trage wegen, 
waterlopen, duurzaamheid en streekontwikkeling.

Die 18 jaar schepenambt leverde op onderwijsvlak 
onder andere de nieuwe school in Linden, de school 
in Binkom met de Chiro-lokalen, en plannen voor een 
nieuwe school en omgeving in Pellenberg. Jammer 
natuurlijk dat ik de uitvoering van die plannen aan 
anderen moet overlaten. 

Op vlak van kinderopvang kwam er kwaliteitsvolle 
voor- en naschoolse opvang voor bijna alle Lubbeekse 
scholen, en L-kids in Lubbeek voor schoolvrije dagen.

Wat betreft landbouw denk ik aan de landbouwraad, 
het landbouwleerpad, het erosiebestrijdingsproject, 
waarvan het grootste onderdeel, de Gellenberg, in 
2015 de modderoverlast na regen verhielp. Ik gaf ook 
de voorzet voor de erosieprojecten in Sint-Bernard, 
de zone Geestbeek tot Zwarte Sleutelstraat, achter 
Sint-Dominicus en het OCMW. 

Ook een initiatief waar ik veel voldoening uit puurde 
was het inzetten van onze eigen lokale Lubbeekse 
landbouwers voor het ruimen van ijzel en sneeuw. 
Dat zorgt keer op keer voor positieve reacties.

Ik zie dat u niet lang moet nadenken om nieuwe 
voorbeelden te vinden, het is duidelijk dat u veel 
tijd en moeite investeerde. Eén van jouw taken was 
ook streekontwikkeling. Wat houdt dat juist in?

Als voorbeeld van streekontwikkeling denk ik aan 
de opwaardering van de hele ruime omgeving rond 
de Santro in Binkom. Dat project werd uitgevoerd in 

verschillende fasen. Dat begon met het veilig maken 
van de schoolomgeving, dan de extra parkeerzone 
en de herschikking van de verkeerscirculatie, de 
aanleg van het speelterreintje/wachtzone op het 
braakliggend stuk, en nu volgt nog de heraanleg van 
de Schoolstraat als woonerf.

Wat waren uw grootste uitdagingen op milieuvlak?

Ik werkte mee aan berm- en bosbeheerplannen, 
en aan het afvalbeleid via Ecowerf. Er was het 
initiatief voor een reglement op onderhoud van 
hagen en houtkanten aan openbaar domein en de 
compensatieregeling voor gekapte bomen binnen 
de gemeente. De grootste uitdaging was echter 
het zwerfvuil, waarmee we met LUNET, een project 
opgestart na een brainstorm in 2014, samen met 
ondertussen al 56 peters en meters die elk hun 
verantwoordelijkheid opnemen voor het ruimen van 
hun straat, Lubbeek proper houden.

Welk project kostte u de meeste inzet?

Acties van een voetwegenactivist dreigden bijna te 
resulteren in rechtszaken. Er werden maar liefst 30 
voetwegendossiers opgelost, en dankzij mijn trage-
wegenbeleidsplan ziet ook die toekomst er goed uit.


