
Beste Dorpsgenoten,

Vooreerst wil ik namens mezelf en het ganse team van Lubbeek Leeft, u en uw familie, 
vrienden en kennissen een bijzonder jaar toewensen. Een jaar vol gezondheid, genegenheid, 
professionele successen en veel thuisgevoel in onze mooie gemeente!
Een nieuw jaar kan niet beginnen zonder even achterom te kijken om dan enthousiast 
nieuwe uitdagingen tegemoet te gaan.
Op bestuurlijk vlak is mij het voorbije jaar opgevallen dat het huidig bestuur van Lubbeek 
Leeft, NVA en CD&V krachtdadig en moedig genoeg is om ook moeilijke beslissingen te 
nemen, die nodig zijn om onze gemeente financieel gezond te maken en wat zeker zo 
belangrijk is, hierbij vooruit kijkt op lange termijn.
Dat er na twee jaar bestuur buiten de noodzakelijke inspanningen ook wordt geïnvesteerd 
is meer dan duidelijk en zichtbaar! 
Een nieuw gebouw voor school en chiro in Binkom is geopend. Een groot aantal wegen en fietspaden zijn hersteld. 
Er wordt werk gemaakt van de voetwegen en de problematiek rond verkeersveiligheid wordt ook aangepakt, denk 
maar aan het invoeren en uitbreiden van de zone 50 en de wijzigingen aan de voorrangsregels.
OCMW en gemeente zetten de deur open voor samenwerking.

Wat brengt ons het nieuwe jaar?
Ik hoor een ambitieus gemeentebestuur tal van geplande werken vernoemen die nog dit jaar een aanvang nemen.
Om al deze geplande beloften en realisaties tot een goed einde te brengen wens ik ze dan ook veel arbeidsvreugde 
en genoegdoening van tevreden dorpsgenoten toe!
Van mij krijgen ze alvast een goed rapport, doe zo verder!
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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)

Wie was burgemeester van Lubbeek tijdens de 
tweede wereldoorlog? Waarvoor staan de letters 
SMS in de naam van onze voetbalploeg? Wanneer 
werd het nieuwe gemeentehuis ingehuldigd? 
Vragen, vragen, vragen één dwaze kan meer vragen 
stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. 
Met die gedachte in het achterhoofd togen vijf 
enthousiaste dwazen aan de slag om Lubbeek uit 
te dagen met een plezante, spetterende, leerzame 
en boeiende familiequiz. Een familiequiz met 
weetjes over Lubbeek vragen over van alles en 
nog wat, raadsels, foto’s, doordenkers, strikvragen, 
puzzels enzovoort

En jullie? Durven jullie onze uitdaging aan? 
Dan word je verwacht in de voetbalkantine van FC 
Pellenberg op 28 maart vanaf 19u30. 
Inschrijven kan via quiz@lubbeekleeft.be of via 
een van de kernleden van Lubbeek Leeft.

Zaterdag 28 maart 2015 om 20u
Voetbalkantine Pellenberg

Lostraat 15, 3212 Pellenberg - Prijs: € 20 per ploeg - 4 personen per ploeg
Inschrijven: quiz@lubbeekleeft.be - Inschrijving is pas definitief 

na bevestiging en overschrijving van € 20 per ploeg, 
op rekeningnummer BE76 7340 3476 3795 met vermelding naam ploeg.

Lubbeek Leeft,
Lubbeek Quizt

Eerste quiz voor jong en oud

Restaurantdag
Zondag 1 maart 2015 van 11u30 tot 15u en van 17u30 tot 20u
     Parochiezaal Sint-Bernard Lubbeek

Lubbeek Quizt Quiz voor jong en oud
Zaterdag 28 maart 2015 om 20u - Voetbalkantine Pellenberg

Geert Boone
Voorzitter



Op de planning >>>>>>> stand van zaken

www.lubbeekleeft.be
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Volgende werken starten in het voorjaar (de lijst is zeker niet volledig en omvat de grotere werken)

* Werken aan de Dorpsstraat in Lubbeek.
* Bouw van de nieuwe bib en feestzaal Libbeke.
* Erosiebestrijdingsmaatregelen Gellenberg worden volledig uitgevoerd in het voorjaar.

Deze werken worden volledig uitgevoerd dit jaar:
* Erosiebestrijdingswerken in de Sint-Geertruidendries.
* De Schoolstraat van Binkom wordt een woonerf en zal enkel nog voor de aangelanden en hulpdiensten 

toegankelijk zijn.
* Het fietspad van de Meenselstraat wordt verder afgewerkt.
* Verschillende straten worden dit jaar hersteld, de nominatieve lijst wordt in de loop van het voorjaar 

goedgekeurd op de gemeenteraad.
* In Hoog-Linden lopen de afkoppelingswerken ‘fase 1’ van Aquafin in de loop van het jaar ten einde, maar die 

worden onmiddellijk opgevolgd door een volgende fase.

* Aquafin start dit voorjaar werken vanaf Schubbeek richting Dorpsstraat en op langere termijn richting 
Uilenkot, die leiden tot het afkoppelen van het rioolwater, dat nu de Molenbeek en de Herendaalbeek vervuilt 
en die zullen bijdragen aan vermindering wateroverlast in de omgeving van die beken.

 Dat deze werken nu starten is de verdienste van de nieuwe bestuursploeg die de impasse doorbroken heeft 
door overleg met partijen en door onverminderend druk te zetten op betrokken 
overheden.

Samenwerking gemeente en OCMW

Niet alleen de gemeente heeft uitgaven en inkomsten 
tegen het licht gehouden ook het OCMW heeft een strikte 
meerjarenplanning en bijhorende financiële raming gemaakt.
Bovendien zijn er diensten die gemeente en OCMW beter op 
elkaar kunnen afstemmen of waar samenwerken voordelen 
oplevert.
Straffer nog, tegen 2019 houden de OCMW's - de Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn - op te bestaan 
en hun bevoegdheden worden overgenomen door de 
gemeentebesturen. 
Een grote stap binnen deze groeiende samenwerking is het 
leveren van warme maaltijden door het OCMW aan de Lubbeekse gemeentescholen.
Ieder die reeds kennis maakte met de OCMW-keuken kan bevestigen dat het om een kwaliteitskeuken gaat met 
gewone maar lekkere maaltijden, vers en voedzaam en aan kostprijs.
Begin september werden de eerste OCMW-maaltijden aan de scholen geleverd. De commentaren van de 
leerkrachten: "nu kan je tenminste ruiken wat we gaan eten”, en "het ziet er ook lekker uit…” en het gestegen aantal 
in-etende kinderen bevestigen alvast dat het een goede beslissing was. Het voordeel zit in het feit dat met dezelfde 
keukeninrichting en personeel, de capaciteit uitgebreid wordt en dat we zeker zijn van de kwaliteit en de versheid 
van voedingsmiddelen en ingrediënten (in belang van de gezondheid en het welzijn van de kinderen). 

Afgewerkt en in gebruik genomen: school/chiro binkom

Kinderen en leerkrachten van de Binkomse school “De STip”, namen met veel toeters en 
bellen hun nieuwe school in gebruik. Een kerst- of nieuwjaarscadeau dat kan tellen want 
het gebeurde op maandag 5 januari 2015.
Als schepen van onderwijs ben ik uitermate fier op de realisatie school/Chiro Binkom. 
Het is een voorbeelddossier en wel op 4 vlakken:
•	 De	 opmaak	 van	 de	 plannen	 is	 gebeurd	 met	 grote	 inspraak	 van	 alle	 betrokkenen,	
onder wie leerkrachten en directie, ouders, verantwoordelijken voor de chiro Nemas in 
Binkom, buren en belanghebbenden.
•	 Het	is	een	prachtig	gebouw	dat	zowel	de	school	als	de	chirolokalen	huisvest.	Een	
win-win situatie ondermeer omwille van het efficiënte gebruik van oppervlakte en ruimte 
waardoor de mooie omgeving zo weinig mogelijk wordt belast.
•	 De	 realisatie	 is	 het	 resultaat	 van	 een	 optimale	 samenwerking	 tussen	 gemeente	

en bouwteam, van een strikt aangehouden planning, van een efficiënte aanpak van problemen en van de 
gemotiveerde inzet van gemeentelijke diensten en administratie.

•	 Financieel	blijven	de	kosten	van	de	bouw	binnen	de	raming,	wat	voor	een	gemeentelijk	werk	zeer	uitzonderlijk	is,	
ook dit is te danken aan de strikte opvolging en de positieve inbreng van alle medewerkers.

De school is voorzien van alle moderne technologie ter ondersteuning van de lessen. In een handomdraai kunnen 
leerkrachten grote lokalen, gebruikt voor de graad klassen omtoveren in kleinere eenheden om die graad klassen 
te splitsen, bv voor het geven van hoofdvakken.
Ook de lokalen van Chiro Nemas worden op gepaste wijze geopend begin februari.
We zijn fier dat klein duimpje (LUBBEEK LEEFT) binnen het gemeentebestuur de mogelijkheid krijgt om mee grootse 
dingen te doen…

Lubbeeks bermbeheer

Een nieuw opgemaakt bermbeheersplan deelt de Lubbeekse bermen in 
volgens 8 types, rekening houdend met de vegetatie die erin voorkomt. 
Aan elk type is een maaibeheer gekoppeld, zodat na een paar jaren 
planmatig maaien, onze bermen zullen ontwikkelen tot aangename, 
bloemenrijke wegenborders.

Bovendien omvat de planning veiligheidsmaaibeurten om kruispunten 
ten allen tijden overzichtelijk te houden.

Ten gevolge van verouderd en versleten materiaal verliep het maaien 
van de bermen de laatste jaren niet optimaal. De ervaring leert dat 
investeren in nieuwe machines een grote meerwaarde heeft ten 
opzichte van het werk uitbesteden. Niet alleen financieel is eigen beheer 
veel voordeliger want we hebben bekwame ‘maaiers’ en we zijn er van 
overtuigd: wat we zelf doen, doen we beter! 

Walter 
Vangoidsenhoven
Gemeenteraadslid

En nog uit de gemeenteraad
* de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van Linden centrum  worden onder 
de loep genomen door een beeldkwaliteitsstudie. Voorrang wordt gegeven aan 
veiligheid in de omgeving van de 2 aanwezige scholen.

Gilberte Muls
Schepen


