
Voorwoord

Ongetwijfeld bent u aan de aftrap van dit nieuwe jaar overstelpt door vele wensen en natuurlijk 
wenst ook Lubbeek Leeft u een fantastisch 2014 op persoonlijk vlak en bij uw professionele 
bezigheden.
Daarenboven stuurt Lubbeek Leeft u graag langs deze weg wensen van een hele andere soort, 
wensen die onze gemeente aanbelangen en die ten goede komen aan al haar inwoners. U kan 
er uitgebreid over lezen in ons programmaboekje of op onze website.
Het harde werk van het college, de afgelopen maanden, maakt dat vele van die wensen dit en 
de volgende jaren werkelijkheid worden.

Alle gemeenten worden door de hogere overheid verplicht om een sluitende meerjarenbegroting op te maken. 
Sluitend wil zeggen dat onze kas moet kloppen en dat er in 2019 geen tekort mag zijn op de begroting.
De meerjarenplanning voor Lubbeek ligt vast. Het college heeft het zeer grondig aangepakt. De huidige werking 
van de gemeente werd tot in de kleinste details geëvalueerd, de tering werd naar de nering gezet en bovendien 
werden de gewenste en - in sommige gevallen - broodnodige investeringen zo goed mogelijk ingeschat met 
daarbij vooral soberheid en functionaliteit voor ogen. 
We wensen dat alle inwoners van Lubbeek volop mee kunnen genieten van het resultaat van dit besturen met 
gezond verstand. En we zijn fier in Lubbeek te wonen, eens temeer als we de minder positieve signalen uit de ons 
omringende gemeenten opvangen. Gilberte Muls 
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zondag 9 februari 
van 11u30 tot 15u
in Zaal Libbeke, Lubbeek

Inschrijven via
Gilberte Muls 0495/254886
Geert Boone 0474/587195
Leen Sempels Verreck 0496/978896

www.lubbeekleeft.be

> Wij zijn blij met de nieuwe aandacht voor ondernemen in Lubbeek. In het vooruitzicht: een 
ondernemersloket, overlegplatform/economische adviesraad ism voka, een ambtenaar 
lokale economie die ook starters op het goede spoor zet.
> Wat uitdrukkelijk in het programma van Lubbeek Leeft werd opgenomen, is de het 
belang van het continue onderhoud van wegen en fietspaden. Voor de wegen wordt 
jaarlijks gemiddeld 300 000 euro uitgetrokken, voor onderhoud van de fietspaden is dat 
100 000 euro. In de planning voor 2014: Kasteelstraat Binkom, Seftingsstraat Linden en 
gedeelte Kortrijkstraat. Fietspaden langs de Meenselstraat.
Walter Van Goidsenhoven

Heb je zin om lubbeekse politiek mee te beleven vanuit Lubbeek Leeft, wil je onze ploeg 
versterken?  
Neem dan contact op met Gilberte, Walter of Geert.

Gilberte Muls, Walter Van Goidsenhoven en 
het Lubbeek Leeft-bestuur nodigen u uit op 
hun 2de restaurantdag:

Uit de meerjarenplanning

Lubbeek Leeft nodigt u uit op haar 2de restaurantdag op 9/2/2014
Vanaf 11u30 tot 15 u in zaal Libbeke
Zie inschrijvingsformulier achteraan
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Infrastructuur 
> Bib - zaal Libbeke: het niet betaalbare 
megaproject heeft plaats geruimd heeft 
voor een functionele, mooi ogende bib en 
een hernieuwbouw van Libbeke zonder 
grootheidswaanzin. Plannen voor 
aanvraag bouwvergunning zijn 
ingediend. Brede inspraak is ver- 
zekerd door de oprichting van een 
stuurgroep waarin Mia Van den Broeck 
de beheerraad van het gemeenschaps-
centrum vertegenwoordigd. 

> De school/chirolokalen van Binkom:  eerste steen werd gelegd, werken zitten op schema. Gebouw zal in gebruik 
genomen worden begin 2015.
> School Pellenberg: nog dit jaar moet de ontwerpfase en de aanbesteding rond zijn zodat de werken kunnen 
starten in het begin van 2015. Daarna kunnen de tot op de draad versleten containerklassen verdwijnen waardoor 
meer speelzone kan gecreëerd worden.

Mobiliteit 
> De voorbereidingen heraanleg Dorpsstraat zitten in de eindfase. Infovergaderingen gepland in het voorjaar.
> Opening voetweg 60 Binkom: gunstige oplossing voor de voetweg die Binkom-dorp verbond met de omgeving 
van de Sint-Rochuskapel in Binkom en die reeds vele jaren in onbruik geraakt is. De laatste jaren is er een grote 
hernieuwde interesse voor voetwegen. Wandelen, joggen, fietsen, moutainbiken winnen aan beoefenaars maar 
ook ouders die hun kinderen via zulke wegen veilig naar school kunnen sturen, zijn vragende partij.
De rechtszaak die hangende was rond voetweg 60 is door positief overleg tussen betrokken partijen geschorst 
omdat er een akkoord is om de voetweg - zij het op een verlegd traject - terug open te stellen. Er volgt nog een 
hele administratieve weg om de verlegging officieel te maken en daardoor ook de gebruikers/eigenaars van de 
percelen definitief rechtszekerheid te geven maar nog dit voorjaar trachten we de weg gebruikskaar te maken en 
in te wandelen!

Milieu
> Sluikstort zwerfvuil: zoals in vele gemeenten hebben we op ons grondgebied last van zwerfvuil en sluikstorters. 
Om deze problematiek aan te pakken organiseren we op 28 april een brainstormavond om ideeën van acties,… te 
verzamelen, hou de uitnodiging in Info Lubbeek in de gaten en mis deze afspraak niet
> Compensatieregeling voor bomenkap
T(r)oeven in rustig groen… de aanvragen voor het kappen van bomen en dan 
vooral in Linden, om percelen bouwrijp te maken blijven binnenstromen. 
Bomen kappen is onlosmakelijk verbonden aan de plicht om nieuwe 
bomen aan te planten. Als de aanvrager dit niet kan, dan betaalt hij een 
compensatie aan het Vlaams Gewest, waarmee dan elders in Vlaanderen 
bomen aangepland worden. Deze ‘ uitstroom’ van groen willen we 
tegengaan. Daarom werken we aan een reglement om die compensatie in 
Lubbeek zelf te kunnen doen en ons groenpatrimonium op peil te houden. 
Daarom ook zoeken we gronden liefst aanpalend aan bossen, liefst 
gelegen in natuurgebied, waarop we de aanplanting van compenserend 
groen kunnen realiseren.

Op de planning - stand van zaken

SCOUTSLOKALEN LUBBEEK - stand van zaken
Het heeft haast een decennium geduurd maar de nieuwe KLJ- en scoutslokalen worden eindelijk gerealiseerd. 
Onder het huidige bestuur werden de werken aangevat en nam de bouw een grote vlucht vooruit. Vooral dankzij 

de jarenlange inzet van de groep ouders en 
oud-leden, Eentje voor een Steentje en de 
gemeentelijke financiele ondersteuning van 

240 000 euro gaan KLJ en scouts 
Lubbeek een mooie toekomst 
tegemoet in ruime en moderne 
lokalen. Zo werden tijdens de laatste 
werkdag van de sympathisanten 
nog de dakramen gezet en werd 
de buitenmuurbekleding geplaatst. 
Het gaat vooruit! Valerie

Ik wil jullie een gezond voorspoedig en gelukkig 2014 wensen voor uzelf, uw familie, vrienden en iedereen die voor 
u iets betekent. Er is alweer een jaar voorbij met voor Lubbeek Leeft oa interne verkiezingen. Bedankt aan het 
vorig bestuur dat de niet gemakkelijke taak had om ons met succes naar en door de verkiezingen te loodsen. 
Op politiek vlak was het ook een bewogen jaar waar enorm hard gewerkt is. Zonder af te doen aan al de andere 
punten waar we als klein lid van de meerderheid dankzij de ervaring van Gilberte toch onze stempel wisten te 
drukken, staan voor mij vooral de financiën op de voorgrond.
Als je weet dat er veel inkomsten van een gemeente wegvallen, dat vele subsidies afkomstig van de hogere 
overheid gewoon geschrapt worden, dat in de meeste gevallen de inkomsten uit belastingen stagneren dan 
versta je dat het voor een gemeente zoals Lubbeek, die niet wil blijven stilstaan en toch nog wil investeren, een 
moeilijke oefening is.
Zonder gezonde financiën in onze gemeente kan er niets gerealiseerd worden, er is daarom gekozen om aan de 
uitgavekant drastisch te besparen.
De ambitie op dat vlak lag erg hoog, een grote besparing op de werkingskosten van de gemeente is vooropgesteld.
Doch jammer genoeg volstaat dit nog niet om de gemeente op het juiste financieel spoor te zetten, daarom zijn 
er langs de inkomstenzijde ook een aantal retributies bijgekomen.
Er is vooral gekeken naar welke taksen er in de ons omliggende gemeenten geïnd worden die er bij ons niet of 
niet gelijkwaardig waren.
Sommige van die taksen zijn zeker niet leuk en zullen ongetwijfeld een wrange bijsmaak laten.
Ik ben met enkele van deze nieuwe of verhoogde retributies ook niet blij maar de keerzijde is dat we in deze 
legislatuur geen verhoging van belastingen of opcentiemen kennen en dat er belangrijke investeringen, denk 
maar aan onderwijs en infrastructuur, toch kunnen doorgaan zonder onze financiële toestand te hypothekeren 
voor vele jaren.
Ik ben er trots op lid te zijn van Lubbeek Leeft en wil als voorzitter ook in dit nieuwbakken jaar graag met jullie 
doorgaan en werken aan onze doelstellingen.
Geert Boone

Woordje van de nieuwe voorzitter

NIEUWE BESTUUR ll
Sinds eind september hebben de leden 
van LL een nieuw bestuur gekozen:

Eric Goossens
secretaris

Geert Boone
voorzitter

Sabine Lyckx 
penningmeester

Een goed idee uit Pellenberg
Walter Vangoidsenhoven en 
Marc Van Leuven namen het 
initiatief om alle Pellenbergse 
verenigingen samen te brengen 
op een nieuwjaarsreceptie met als 
opzet het naast elkaar leggen van 
de activiteitenkalenders. Op die 
manier worden dubbele activiteiten 
weggewerkt in het belang van alle 
verenigingen. Zeker een zinvol 
initiatief dat volgens Lubbeek Leeft 
navolging verdient in heel Lubbeek.


