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www.lubbeekleeft.be || Bezoek ook onze Facebook-pagina: facebook.com/lubbeekleeft

info 6
Lubbeek Leest

6
Familiebarbecue

Zondag 13 september 2015 van 12 tot 18u
Rozemarijnhoeve, Heideken 3, Lubbeek

Gilberte Muls
Schepen

Uit de gemeenteraad
* De plannen voor de bouw van de bijkomende klassen voor de school van Pellenberg 

zijn goedgekeurd. Nu nog de ‘administratieve molen’ ivm subsidies, dan een 
aannemer aanstellen en als alles goed gaat, starten de werken voorjaar 2016.

* Volgende straten worden van een nieuwe deklaag voorzien: Meistraat, Hogebergweg, Pleinstraat, deel 
Eikenstraat-Hoevestraat.

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)

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

Familiebarbecue
op de ROZEMARIJNHOEVE, Heideken 3 in Lubbeek, 13 september 2015 van 12u tot 18u
Randanimatie: 

* Zoektocht - prijsuitreiking om 14u
* Springkasteel - speeltuin
* Hoevedieren
* Tombola met hoeveproducten

Inschrijven kan
* via onze website: www.lubbeekleeft.be
* via info@lubbeekleeft.be
* bij Leen Sempels-Verreck, op 0496/97 88 96 
* bij Gilberte Muls op 0495/25 48 86
* via leden Lubbeek Leeft

Lubbeek Leeft - FAMILIEBARBEQUE - 13/9

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

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

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

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

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

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

VOLWASSENEN: €16 (3 STUKS VLEES)
KINDEREN: €11 (2 STUKS VLEES)
INCLUSIEF GROENTENBUFFET

Aantal Prijs
VOLWASSENEN
KINDEREN
TOTAAL TE BETALEN:

Steak
Kippenbrochette
Hamburger
Merguez
Chipolata
Zwarte pens
Zalmsteak
Scampibrochette
Vegetarische burger

Walter 
Vangoidsenhoven
Gemeenteraadslid

Lubbeek, onze boerenbuiten
Thuiskomen, na een vakantie waarvan je voor de volle 100% van genoten hebt, ook dat kan 
deugd doen. Van een drukke strandvakantie of een bezoek aan een grote stad naar het 
rustige groen van onze gemeente, ook dat is een beetje vakantie.
We staan er te weinig bij stil dat de groene openheid, waar we met z’n allen zomaar 
kunnen van genieten, voor een groot deel in stand gehouden wordt door de landbouw. 
Landbouwers die zich positief opstellen als het gaat om erosiebestrijding en in stand 
houden van allerlei natuurdoelen, zoals vogelakkers inzaaien, akkerrandenbeheer, 
grasranden rond waterlopen, ook inzaaien van bloemenmengsels, dierenwelzijn, enz.
Diezelfde landbouwers komen nu in de actualiteit omwille van de te lage prijzen voor hun 
sterk gecontroleerde kwaliteitsproducten, omwille van de onfaire concurrentie want de 
productie is net omwille van die kwaliteitsbewaking vrij duur en ligt in de winkel naast 
producten die soms een halve wereld omgereisd zijn (CO2?) en.. of die aan even strenge 
normen voldoen???
En dat is maar een topje van de problemenberg waarmee die sector te maken heeft. 
Landbouwers hebben het gevoel dat de mensen die regels opstellen voor landbouw 
absoluut alle voeling met de praktijk van het boerenleven verloren zijn. De laatste 20 jaar worden de spelregels 
om de haverklap aangepast met soms heel zware gevolgen. Investeringen zijn torenhoog en bedrijfszekerheid, 
die daarmee in verhouding zou moeten staan, wordt door beleidsmakers aan de spreekwoordelijke laars gelapt.
Als wij die kwaliteitsproducten van kortbij willen vrijwaren, zal onze overheid (en die van Europa) moeten stoppen 
met korte-termijn maatregelen en bezinnen over gevolgen vooraleer beslissingen te nemen. 
Lubbeek Leeft wil de landbouwers alvast een hart onder de riem steken en steunen waar we kunnen.



Erosieproject Gellenberg
Een mooi uitgevoerd project. Bij de eerste regenbui van betekenis, 
half augustus was er absoluut geen overlast. Hopelijk zijn de 
problemen daar nu permanent opgelost. Op de foto: project pas 
uitgevoerd. Vandaag zijn erosiepoelen en geprofileerde grasstrook 
grotendeels begroeid en minder herkenbaar.

Werken van Aquafin ‘bereiken’ Lubbeek
Aquafin, die de grote leidingen/moerleidingen aanlegt om het rioleringswater naar de zuivering te brengen is 
voornamelijk in lager gelegen gemeenten aan de slag geweest en nu zit een groot deel van ons hoger gelegen 
Lubbeek in de planning. 
De volgende jaren zullen er nogal wat leidingen getrokken worden, soms gekoppeld aan de aanleg van een fietspad 
of hernieuwing van het wegdek.
Deze werken, die steeds een aanneming zijn van Aquafin, zullen zeker de nodige hinder met zich meebrengen. 
Een overzicht:
Uitgevoerd: Leming, Slangenstraat, Kortrijkstraat, Eekhoornlaan, Prinsendreef, Patrijsdreef, Berkenlaan en 
Jeugdsquare.
Kortelings: start van 3 fases waarvan het stuk dat onder de Dorpsstraat doorloopt prioritair is, maar tegelijkertijd 
wordt gewerkt aan de fase die vertrekt start achter het voormalig ziekenhuis Sint-André en loopt via Spicht tot aan 
Diestse Steenweg. Die fase wordt gevolgd door een leiding die getrokken wordt van Dorpsstraat tot aan Uilenkot en 
dus ook een groot deel afvalwater afvoert van huidige en toekomstige site Hazeput, voltooiing gepland door aquafin 
tegen eind 2017.
Op de planning van Aquafin om afgewerkt te zijn eind 2017: een verbindingsriolering die loopt van Parijsstraat 
tot Glabbeekse Steenweg via Coenenbosstraat, Kolverendries, Peerdsweidestraat, deel Wingestraat, deel Hulst en 
Parijsstraat. Hierover gaat er voor de inwoners van deze straten kortelings een infovergadering door .
Eveneens trekt Aquafin een leiding langs Ganzendries van aan de grens van Lubbeek tot aan de Barbaradreef ( inrit 
ziekenhuis Pellenberg). Deze werken omvatten de aanleg van een fietspad en worden voorzien voor eind 2018 en 
gebeuren in samenspraak met de gemeente Bierbeek, waardoor het fietspad ook zal doorlopen op grondgebied 
Lovenjoel tot aan Tiense Steenweg.

Wisten jullie dat
* Lubbeek zeer rijk is aan natuurlijke bronnen. Dit zijn plaatsen waar 

grondwater uit de helling sijpelt en zich verzamelt tot waterstromen. 
Het zijn er minstens 30. Daarmee scoren we veel hoger dan alle andere 
Vlaams-Brabantse gemeenten en zijn we dus uniek in onze streek. 
Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw bekeek waar er bronnen 
gelegen zijn en evalueerde hun erfgoedwaarde en waarde voor fauna en 
flora. 

* Onze muziekschool vanaf dit jaar, naast de klassieke notenleer voor 
kinderen van het lager onderwijs en naast lessen muziekinstrument 
(waarvoor nu al een aantal volwassenen inschrijven) ook een nieuwe 
cursus aanbiedt? Die nieuwe ‘turbocursus’ staat open voor jongeren vanaf 
12 jaar en volwassenen die een instrument (willen leren) bespelen, maar 
de notenleer gemist hebben of willen opfrissen. Tegelijkertijd kan gestart worden met de opleiding voor een 
instrument. De cursus verwerkt in 4 maanden de leerstof van de 2 eerste jaren notenleer en start in september. 
Tijdens schooljaar 2016 -2017 voorzien we een vervolgcursus. Info: www.amwlubbeek.be

* Schepen Katrien Stroobants op 1 september afgelost wordt door gemeenteraadslid Jo Pierson. Ze wisselen 
van plaats en gaan er voor zorgen dat de overgang naadloos verloopt.

* Voor het politiekantoor te Lubbeek en naast de sporthal tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd worden.

Zwerfvuil 
Als schepen van milieu ben ik fier op het resultaat dat geboekt werd door de peters en meters van een 4-tal stratengroepen. 
Onder hun leiding en in samenwerking met de gemeente werd er maar liefst 715 kg zwerfvuil opgehaald tijdens de acties! 
Proficiat aan de betreffende peters en meters en aan de gemotiveerde mede-inwoners van hun straat! We hopen op navolging.

Deze maand verschijnt er in info-Lubbeek een oproep voor nieuwe peters en meters die deze acties, ondersteund door de 
gemeente, opnemen voor hun straat. Je vereniging kan ook het peter/meterschap opnemen voor een (onbewoonde)straat, wijk 
of een andere locatie zoals een (speel-)bos…

Wegenwerken in Lubbeek
Hoe zit dat nu met de Dorpsstraat in Lubbeek?
En hoe komt het dat de aanvang van de echte werken nog niet gestart is?

De beslommeringen rond de Dorpsstraat liggen ons nauw aan het hart. Dit dossier, waarin beloften werden gedaan 
van voor de eeuwwisseling zat jarenlang in een impasse. Deze beleidsploeg heeft actief de weg vrij gemaakt voor 
de heraanleg. Nu, buiten de wil van onze beleidsploeg, treedt er onvoorziene vertraging op.

Even een toelichting over wat daarvan de oorzaak is. 
De heraanleg van de Dorpsstraat gaat gepaard met ontkoppeling van regenwater en rioolwater bij elke woning. 
Hierbij zijn 3 partijen betrokken:

* Aquafin, die zorgt voor de ‘moerleiding’ die het rioolwater afvoert naar een zuiveringsbekken.
* Riobra die de afkoppeling voor zijn rekening neemt en het vervuild water naar de ‘moerleiding’ afvoert. 
* De gemeente die tussenkomt voor de heraanleg van het wegdek.

Het spreekt vanzelf dat alle nutsmaatschappijen ter gelegenheid van die werken een ‘update’ doen van hun 
leidingen. Dat indien mogelijk de elektriciteitsleidingen ondergronds gebracht worden, dat er eigentijdse palen en 
armaturen voorzien worden voor straatverlichting, dat er een nieuwe waterleiding gelegd wordt enz.
Bouwheer in dit hele verhaal is Infrax ( Riobra). Zij trekken het project, zij stellen eerst een ontwerper aan, organiseren 
voorbereidende werken ( in dit geval herschikking van gasleiding en glasvezelkabel van Belgacom) en duiden nadien 
een aannemer aan. Dat gebeurde voor de grote vakantie.

De nieuw aangestelde aannemer heeft ondertussen ook sleuven gegraven om na te gaan of ondergronds alles ligt 
zoals voorzien, maar stelde vast dat er vóór de start van de grote werken, hier en daar nog aanpassingen nodig zijn 
van nutsleidingen. Dit wordt nu verder onderzocht en indien nodig uitgevoerd.

Dan, als alle lichten op groen gezet kunnen worden, volgt er eerst terug een groot infomoment, zodat inwoners en 
gebruikers op de hoogte zijn van de planning.

Dank zij de ervaring opgedaan met de voorlopige omleiding in juni, is ook de omleiding herwerkt en aangepast voor 
als de werken hervatten. Ook die zal toegelicht worden op het voorziene infomoment.


