
Schepen zijn van milieu, onderwijs, kinderopvang, muziekschool, dierenwelzijn, waterlopen en trage wegen:
Een week uit mijn agenda

Een overleg met directies over aanvang van het nieuwe schooljaar, een overleg met ziekenhuisdirectie over toegankelijkheid 
van school en kinderopvang tijdens werken aan de Dorpsstraat, een schepencollege, een bestuursvergadering van het 
nieuwe agentschap voor muziek en woord, een wekelijkse vergadering over trage wegen, een fractievergadering, een 
gemeenteraad, een extra college wegens budgetwijziging, een intergemeentelijk overleg te Bierbeek ivm het verminderen 
van CO2-productie (burgemeestersconvenant), een reaffectatiecommissie en een overlegcomité onderwijs van de 
scholengemeenschap, 3 plaatsbezoeken ivm wateroverlast, een plechtigheid in Veltem-Beisem oorlog 14-18,...
Dagelijks een portie e-mails en telefoons, opvolging van eigen projecten en planning voor de volgende weken,...
Het is een hele opdracht en iets wat je absoluut goed wil doen of je begint er niet aan. 
Het loopt niet altijd zoals je wil, je kan ook niet alle problemen of vragen die je 
voorgeschoteld krijgt oplossen en je kan niet overal zijn maar elke keer als je een stap zet 
in de goede richting, als je je project ziet groeien, als je door overleg met anderen kan 
werken aan oplossingen, verbeteringen of  als je iemand kan helpen, geeft het je voldoening.
En dat een college lang duurt, ja graag op deze manier. Er wordt tijd genomen om iets 
ten gronde uit te zoeken, om dingen onmiddellijk ter plaatse te regelen, om de 70 – 80 
agendapunten degelijk te bekijken.
Ik ben blij dat ik door mijn inzet (weliswaar in samenwerking met een team) al veel kon 
(helpen) realiseren, dat ik samen aan tal van projecten kan werken, dat ik heel wat 
initiatieven kan nemen en ik ben blij  dat ik dat kan door jullie steun.
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www.lubbeekleeft.be  ||  Bezoek ook onze Facebook-pagina: facebook.com/lubbeekleeft

info 1
Lubbeek Leest

4
LUBBEEK LEEFT 
nodigt je uit op hun

3e familie BBQ
Rozemarijnhoeve
Op 21 september
Van 12u tot 18 u

Zie inschrijvingsformulier achteraan

G
Heb je zin om het gemeentelijk beleid van kortbij te volgen?
Wil je op basis van onze principes je steentje bijdragen in onze ploeg, 
mee nadenken en mee de koers van Lubbeek Leeft bepalen? 
Sluit je dan aan, wordt lid!
Neem contact op met een van onze leden of  
bel 0474/587195 (Geert Boone) of 0495/254886 (Gilberte Muls)

LUBBEEK LEEFT FAMILIEBARBEQUE
Naam: .....................................................
Adres: ......................................................
Email: ......................................................
VOLWASSENE: €16 (3 STUKS VLEES)
KINDEREN -12 JAAR: €10 (2 STUKS VLEES)
INCLUSIEF GROENTENBUFFET

Aantal Prijs
VOLWASSENEN
KINDEREN
TOTAAL TE BETALEN:
Biefstuk
Kippenbrochette
Hamburger
Worst
Vegetarische burger

Lubbeek Leeft nodigt u uit 
op onze 3e familieBBQ op 21 
september van 12 tot 18u 
Rozemarijnhoeve 
Heideken 3 te Lubbeek

Kinderanimatie: 
springkasteel en mini-
speeltuin, kleine en grote 
boerderijdieren

Inschrijven via dit  formulier
of via onze leden
of via 0495/25 48 86 
(Gilberte)
of via 0496/97 88 96  
(Leen Sempels-Verreck)
of via www.lubbeekleeft.be

Verkeersveiligheid
Steeds meer mails en brieven bereiken het gemeentebestuur ivm de verkeersveiligheid 
in bepaalde straten. Mensen klagen over de overdreven snelheid van voertuigen, over het 
toegenomen aantal voertuigen en over het sluipverkeer. Veelal terechte vaststellingen. 
Het aantal voertuigen is de laatste decennia sterk toegenomen en bijgevolg neemt 
verkeer overal toe, daar is geen weg rond. Dat dit op een verkeersveilige manier moet 
gebeuren daar kunnen we in een aantal gevallen iets aan doen.
Snelheidscontroles worden meer en op vraag van het schepencollege op gerichte 
plaatsen uitgevoerd. Opmerkelijke vaststelling is het aantal overtreders uit de eigen 
buurt! Het aantal ‘zones 50’ verhoogt in onze gemeente op een gestructureerde manier. 
De plaatsen waar nog 90 km/u is toegelaten wordt stelselmatig verminderd.

uit de gemeenteraad van augustus: aanpassingen aan het gemeentelijk politiereglement werden 
goedgekeurd:
*Houwaartstraat: snelheidsbeperking tot max. 70 km/u tussen de grens met Holsbeek (t.h.v. de Bredestraat) en de 

Endepoelstraat
*Ganzendries: snelheidsbeperking tot maximum 50 km/u tussen de aansluiting met de Paepenveldstraat tot de grens met 

Lovenjoel
*Lostraat: een snelheidsbeperking tot maximum 70 km/u tussen huisnummers 204 en 222 en tot maximum 50 km/uur 

tussen huisnummers 222 en het kruispunt met de Langelostraat.
*uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Kortestraat

Gilberte Muls
Schepen

Walter 
Vangoidsenhoven
Gemeenteraadslid



Op de planning >>>>>>> stand van zaken
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www.lubbeekleeft.be
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Dorpsstraat
Bouwvergunning is afgeleverd en een infovergadering komt er aan. Ondertussen lopen de laatste 
voorbereidingen: oplossen van enkele individuele problemen, overleg met plaatselijke zelfstandigen, 
afspreken met hulpdiensten,  bereikbaarheid van school, kinderdagverblijf, kinderopvang, creatief 
atelier en muziekschool verzekeren maar ook zoeken naar de meest voordelige omleidingen met 
zo min mogelijk hinder voor omwonenden. Het dossier loopt aan het vooropgestelde tempo verder.  
Begin der werken is gepland voor voorjaar 2015.

Wegenwerken
Het is U zeker al opgevallen: 
verschillende wegen in onze 
gemeente werden hersteld 
en kregen een nieuw wegdek:  
de Cubastraat, de Lastberg, 
Seftingsstraat, deel van 
de Kortrijkstraat, een klein 
stukje Aardebrug… Dit 
najaar worden de fietspaden 
in de Meenselstraat nog 
aangepakt.

De bouw van de school en chiro zit op 
schema. De binnenafwerking is lopende 
en de buitenaanleg is opgestart. Op 
het braakliggende terrein op de hoek 
Tiensesteenweg-Schoolstraat is een parking 
aangelegd die tijdens schooldagen zal gebruikt 
worden door leerkrachten. Volgend op de 
buitenaanleg rond school en chiro richten we 
het aangrenzende pleintje tussen parking 
Santro en de school in. Het wordt een zone 
waar  (groot)ouders en nog niet schoolplichtige 
peutertjes op een aangename manier kunnen 
wachten op het einde van de schooldag of van 
activiteiten bij de chiro.  

School Binkom: zelfstandig…
Nu de schoolinfrastructuur in Binkom in orde komt, krijgt de school ook inhoudelijk meer 
zelfstandigheid. De laatste jaren hebben we ingezet op kwaliteitsvol onderwijs waarvoor zeker een 
pluim naar de afscheid-nemende directrice. Vanaf 1 september dit jaar is de splitsing van de school 
Linden-Binkom een feit en gaat school DE STIP in Binkom zelfstandig verder onder leiding van een 
nieuwe directrice. Vanzelfsprekend blijft een intensieve samenwerking tussen de 3 Lubbeekse 
gemeentescholen een garantie voor de bewaking van de kwaliteit.

Na de afwerking van de school/chiro-lokalen krijgt ook de Schoolstraat een opknapbeurt.  
Na de werken, begin 2015, zal die site er niet alleen verzorgd uitzien maar zal het vooral een 
verkeersveilige school/chiro-omgeving worden. 

Binkom dorp krijgt de opwaardering, de kathedraal van het Hageland waardig

Jeugdmuziekschool wordt Atelier voor muziek en woord.
Een omvorming van onze Lubbeekse bestaande vzw jeugdmuziekschool naar een gemeentelijk 
extern verzelfstandigd agentschap was noodzaak omwille van het gemeentedecreet. Het bestuur 
van de JMS heeft deze gelegenheid aangegrepen om de organisatie veel breder op te vatten. Waar 
de gebruikelijke naam verwees naar jeugdige deelnemers,  zijn er toch al een aantal volwassenen 
die de weg naar onze opleiding in muziek en bijpassend instrument gevonden hebben. Het nieuwe 
bestuur van het atelier voor muziek en woord (AMW) zal ‘woord’ toevoegen aan de mogelijk te kiezen 
opleidingen en onderzoekt de haalbaarheid om de deuren van het atelier open te zetten voor andere 
doelgroepen. Men is nooit te oud om zich bezig te houden met muziek of woord…

Wateroverlast
Zomer 2014: een nooit gezien waterverhaal!
Dinsdagavond 29 juli, op een uur tijd viel in Binkom op sommige plaatsen 90 liter water! 
Waterellende op de Tiensesteenweg ter hoogte van de Kasteelstraat, een eindeloze waterplas in de 
Helstraat, beken die bij het kruisen van straten meer water over dan onder de straat doorstuurden 
zoals in de Brusselstraat, wateroverlast in de Bloemstraat, een lange lijst knelpunten. Ook in de 
Binkomstraat te Lubbeek stond ter hoogte van Brakumdreef het water zo hoog dat auto’s die er door 
reden gewoon stilvielen temidden van de ‘rivier’. Inwoners van Sint-Gertrudendries werden door de 
brandweer bijgestaan om kelders en garages leeg te pompen.
Ongeveer hetzelfde scenario op vrijdag 8 augustus in Sint-Bernard en Lubbeek. Overlast op de 
Staatsbaan, Vosken, Kraaiwinkelstraat, Dunberg,  Gellenberg, Dorpsstraat, Molendries, Broekstraat, 
Slabbaertstraat, en dit is zeker niet alles.
De schrik zit er bij de mensen die water binnenkregen zeker in.
Voor de knelpunten van de voorbije wateroverlast gaan we nu na of er kleine of grote maatregelen 
kunnen of moeten genomen worden om de overlast te voorkomen of in te dijken. Waar de overlast 
van  de velden komt pakken we jaarlijks een tweetal knelpunten aan met erosiebestijdingsprojecten, 
zoals dit najaar ter hoogte van Gellenberg, volgend voorjaar ter hoogte van Sint-Geertruidendries.
Het probleem van overstromende beken is bij dergelijke overmacht echter moeilijker in te dijken. De 
overheid wil met een integraal waterbeleid proberen om lager gelegen gebieden te vrijwaren door het 
bergend vermogen in gemeenten en/of hoger gelegen gebieden te verhogen. 
Dat kan door het aanleggen van wachtbekkens of creëren van overstromingsgebieden, maar hier 
heeft ook elke inwoner een plicht.
Op termijn moeten alle woningen afkoppelen: afvoer van afvalwater en regenwater scheiden. Om te 
voorkomen dat al het regenwater versneld afgevoerd wordt naar beken en lager gelegen gebieden 
moet elke woning voorzien in infiltratie en herbruik van regenwater.
Onze gemeente koppelt elke heraanleg of groot herstel van wegen aan die ontkoppeling, zoals nu in 
de omgeving van de Lemingbeek, bij de heraanleg van de Dorpsstraat, in de Slabbaertstraat en later 
bij fietspaden op de Bollenberg en in de Lubbeekstraat.


