
Een heel voorjaar en zomer gedomineerd door regen en wateroverlast.  Je moet het zelf meemaken om te weten wat 
voor miserie ondergelopen kelders of garages met zich meebrengen.  En natuurlijk is er dan de angst voor de volgende 
regenbui… We hebben er alle begrip voor en zoeken naar manieren om overlast te voorkomen;  Landbouwers maakten dit 
jaar de moeilijkste oogst met de slechtste opbrengst van de laatste 50 jaar mee en het is nog niet gedaan, de kwaliteit van 
de aardappelen en de oogst van de bieten en mais zijn een groot vraagteken.

Maar er zijn ook leuke dingen, Lubbeek Feest bijvoorbeeld. De eerste keer dat de Vlaamse feestdag in het Lubbeeks 
dorpscentrum gevierd werd en tussen de druppels door toch een succes was, zeker de gesmaakte afsluiter met Ben Crabbé 
en Jean Bosco Safari.  En hoeveel straatfeesten, happenings en evenementen vonden er niet plaats, sommigen hadden 
geluk, anderen met wat nattigheid of zelfs helemaal afgelast, maar meestal kon de regen 
de pret niet drukken.
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www.lubbeekleeft.be || Bezoek ook onze Facebook-pagina: facebook.com/lubbeekleeft

info 1
Lubbeek Leest

8
Familiebarbecue
Zondag 11 september 2016 van 12u tot 18u
Rozemarijnhoeve, Heideken 3, Lubbeek

Stand van zaken
* De Dorpsstraat in Lubbeek : rond november is de eerste fase tussen de kerk 
en Heurbeek voorlopig af en wordt terug opengesteld. Aansluitend start de 
tweede fase. Rond die tijd krijgen inwoners die hinder ondervinden hierover 
een stand van zaken en info betreffende het vervolg.

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 0495/530320 (Walter Vangoidsenhoven) 
of 0495/254886 ( Gilberte Muls)

LUBBEEK LEEFT FAMILIEBARBEQUE
Naam: .....................................................
Adres: ......................................................
Email: ......................................................

VOLWASSENE: €16 
(3 STUKS VLEES)
KINDEREN -12 JAAR: €11 
(2 STUKS VLEES)
INCL. GROENTENBUFFET

Heideken 3 te Lubbeek
van 12 tot 18u

* Springkasteel - speeltuin
* Hoevedieren
* Tombola 
    met hoeveproducten

Inschrijven :
- via formulier
- via onze leden
- via 0495/25.48.86 
(Gilberte)
- via 0496/97.88.96 
(Leen Sempels-Verreck)
- via www.lubbeekleeft.be

Onder normale omstandigheden kunnen de gemeentelijke diensten, die ook op 
vakantiesterkte werken, de vele taken voor die evenementen wel aan.  De massa extra 
werk die modder en wateroverlast meebrachten komt daar bovenop en werd misschien 
trager dan gewenst uitgevoerd, maar ook hiervoor moeten we begrip opbrengen.

September komt eraan, alle werk- en schoolactiviteit leeft weer op, de normale gang van 
zaken herstelt zich. Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van de vakantie en voldoende 
energie opgestapeld om er terug tegen aan te gaan! Gilberte Muls

Schepen

Nat, natter, natst...

* De bouw en afwerking van  bibliotheek en de feestzaal  
zitten op schema. Opening wordt verwacht  in december.

Walter Vangoidsenhoven
Gemeenteraadslid

* Beeldkwaliteitsplan van Linden wordt momenteel gedetailleerd uitgetekend. Gefaseerde uitvoering 
start na nieuwjaar.



Een terugblik...
Geert Boone - Linden

Nieuws uit de Mobiliteitsraad
Mobiliteit, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid zijn voor Lubbeek 
Leeft belangrijke items in het beleid voor de komende jaren. Door de 
ligging van Lubbeek, aan de oostgrens van Leuven en geprangd tussen de 
Diestsesteenweg (N2) en de Tiensesteenweg (N3) of ruimer bekeken tussen de 
E314 en de E40, is de problematiek qua veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit 
nog groter dan in andere gemeenten. 
De beslissingen van hogere overheden (Vlaams Brabant en Vlaanderen) en 
naburige overheden (Leuven en Bierbeek) kunnen immers een belangrijke 
invloed hebben op de situatie in Lubbeek zelf. Zo heeft Leuven beslist om de 
Martelarenlaan om te vormen tot een weg waar fietsers voorrang krijgen en is 
de Diestsesteenweg in Blauwput Kessel-lo stilaan een winkel- en woonstraat 
geworden (toekomstige zone 30?).

Eric Goossens - Lubbeek

GWater, water, water  en modder… 
2014 is nog niet uit ons geheugen en daar gaan we weer! Vele kleine en 
grote drama’s en een hele lijst met knelpunten waren het resultaat van 
die 2 dagen in juni dat het water met bakken uit de lucht viel.
Na de eerste stortbui had het water zijn weg gemaakt en de eerste liter 
water van de 2de wolkbreuk ging pijlsnel de voordien gemaakte weg op, 
kreeg de tijd niet om in de grond te dringen.

Lubbeekse scholen scoren goed 
Dat al onze gemeentescholen  kwaliteitsvol onderwijs bieden, bewijzen de resultaten die onze schoolverlaters behalen 
op de OVSG-toetsen, dat zijn toetsen die over heel Vlaanderen aangeboden worden op het einde van de lagere 
schoolloopbaan. Een goede referentie dus om onze scholen te beoordelen. Het aantal kinderen dat inschrijft in onze 
scholen is de laatste jaren gestegen. Tot nu toe is het alleen de school De Stip te Linden die de maximumcapaciteit bereikt.
De samenwerking tussen de scholen onderling en met de 2 vrije basisscholen loopt eveneens goed. Alle scholen krijgen 
een evenwaardige ondersteuning wat betreft voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht, financiële ondersteuning per 
leerling voor buitenschoolse uitstappen zoals zee-, bos-, boerderijklassen, enz.
Alle scholen stappen in het project ‘ drink slim’ met de steun van de gemeente. Kinderen van het eerste leerjaar worden op 
die manier aangezet om gezond te drinken.
Op gelijkaardige manier stappen al de scholen samen in een klimaatactie : een project met steun van provincie en 
gemeente.

G

G

In de bres voor minder zwerfvuil
Vorig jaar zijn we gestart met een zwerfvuilactie ondersteund door 9  
peters en meters, die elk de actie trokken in hun straat, samen goed 
voor 4 kleine zones binnen Lubbeek.
Ze maakten 25 straten proper en brachten 715 kg zwerfafval bijeen. 
Dit jaar werden er 9 zones opgeruimd, getrokken door 19 peters en 
meters. Zij haalden samen met de inwoners van hun straat 1550 kg 
zwerfvuil samen.
Sommige meters en peters gaan nog een stap verder en doen de 
rondgang in hun straat in de loop van het jaar nogmaals of zelfs 
meerdere keren over, al dan niet met de hulp van mede inwoners.  
Zij verdienen het spreekwoordelijke schouderklopje!
En toegegeven : er ligt nog zwerfvuil in Lubbeek, alles laten opruimen 
zou handen vol geld kosten, maar…. WE DOEN ER IETS AAN!....en met 
hoe meer we zijn, des te properder wordt ons dorp. Wordt jij misschien 
peter/meter voor jouw straat of doe jij volgende keer ook mee?

De gemeente geeft het voorbeeld : enkele acties:
•	 Zonnepanelen	op	de	school	van	Linden	en	kortelings	op	de	school	van	Binkom
•	 Energieboekhoudsysteem	in	gemeentelijke	gebouwen	waardoor	elk	jaar	kan	nagegaan	worden	waar	we	slecht		
 scoren en gezocht worden naar een manier om het beter te doen;
•	 Investeren	in	energiezuinig	wagenpark	:	er	werden	al	3	cng	(compressed	natural	gas)-voertuigen	aangekocht
•	 De	samenaankoopprojecten	voor	zonnepanelen	en	elektrische	fietsen	waren	beiden	succesvol
•	 In	de	5	Lubbeekse	scholen	start	een	klimaatproject	dat	loopt	over	2	schooljaren	en	zorg	voor	sensibilisering	:	jong		
 geleerd is….

Al gehoord van het burgemeestersconvenant? 
In 2008 tekenden regeringsleiders de Europese klimaatdoelstellingen uit, ook wel de 20-20-20 doestellingen genoemd. 
De lidstaten legden zichzelf daarmee een duidelijke opdracht op : samen zullen ze de uitstoot van broeikasgassen met 
minstens 20% terug dringen tegen het jaar 2020, 20% van hun energieverbruik duurzaam opwekken en 20% energie 
besparen in vergelijking met het jaar 1990.
Het burgemeestersconvenant is het instrument om lokale besturen van steden en gemeenten, die hierbij een grote rol 
spelen, rechtstreeks te betrekken.  Het is de manier waarop dat de Europese doelstellingen recht op ons gemeentebord 
terecht komen. Natuurlijk kunnen we dat niet naast ons neer leggen, willen we dat niet naast ons neer leggen.
Uitstoot van broeikasgassen terugdringen met 20%: 
Broeikasgassen zijn gassen die warmte vasthouden en zo bijdragen aan het broeikaseffect of de opwarming van de 
aarde. Het meest gekende is CO2.
Hieronder kan je opzoeken welke sector in Lubbeek broeikasgas produceert en hoeveel.

Dit diagram verschilt niet erg van gemeente tot gemeente 
en zelfs niet voor heel Vlaanderen.  De grootste CO2-
producenten zijn de huishoudens en de mobiliteit.
Energie duurzaam opwekken en besparen op energie 
resulteren rechtstreeks in terugdringen van CO2.
Vandaag wordt aan huishoudens, gezinnen gevraagd om op 
vrijwillige basis CO2 terug te dringen. Dit door te besparen 
op energie, isoleren, andere verwarmingstechnieken, 
gebruik van openbaar vervoer, korte afstanden te fietsen, 
korteketenaankopen….

Een roze zak, goed voor je portemonnee!
In de afvalsector beweegt er wat! Goed nieuws voor  goede sorteerders : de nieuw ingevoerde roze zak, 
waarin je zachte en harde plastiek(alle plastiek behalve die in PMD-zakken thuishoort) zorgt ervoor dat je 
grijze container dubbel zo lang meegaat (of langer) voordat je hem aanbiedt voor lediging. Aangezien die roze 
zak	minder	kost,	win	je!		Een	flyer	hieromtrent	werd	al	rondgestuurd,	de	info	verscheen	in	het	gemeentelijk	
infoblad van juli en je kan die ook terug vinden op de website van de gemeente  www.lubbeek.be   (onder home 
en afval) en op www.ecowerf.be.
Van	de	gerecycleerde	zachte	plastics	maakt	men	straatmeubilair	en	compostbakken	en	de	harde	plastics	
worden stoelen, buizen, bloempotten, auto-onderdelen…

Een aantal knelpunten van 2014 zijn aangepakt en opgelost (zoals de Gellenberg) maar de weg is nog lang. Begin juli 
2016 is er een plaatsbezoek geweest aan de knelpunten door onze schepen van landbouw en waterlopen, Gilberte Muls 
(LubbeekLeeft) vergezeld door haar collega schepen van openbare werken, de betrokken gemeentelijke ambtenaar , de 
erosie coördinator en iemand van de VLM ( Vlaamse land maatschappij). De bedoeling was om ter plaatse na te gaan of 
en wat er kan gebeuren om ervoor te zorgen dat zulke wolkbreuken in de toekomst minder onheil aanrichten en nagaan 
of er kortetermijnoplossingen  mogelijk zijn. Op vele plaatsen kan erosiebestrijding een oplossing bieden. In de komende 
maanden worden daarvoor voorstellen uitgewerkt en voorgelegd aan gemeente en landbouwers.
In een enkel geval kan het ruimen van een beek een oplossing zijn maar veelal heeft zo een ruiming als gevolg dat het 
water nog sneller naar het dal toeloopt wat minder gunstig is voor lager gelegen gebied.
En dan zijn er problemen waar geen oplossing mogelijk is zonder de hulp van de provincie. Als stad Leuven sluizen 
toedraait om zijn inwoners te vrijwaren van wateroverlast, heeft dat voor Linden kwalijke gevolgen.  En provinciale beken 
die half dicht zitten kunnen maar weinig water bergen.
In oktober  volgt een overleg met de provinciale dienst voor waterlopen en hopelijk komen daaruit ook een aantal 
oplossingen. We houden jullie op de hoogte.

Nog nieuw : Ecowerf maakt zijn rondes efficiënter, wat winst oplevert betreffende rollend materieel en 
personeel. Deze aanpassing gaan in vanaf 1 januari en wordt nog op verschillende manieren meegedeeld.
Op termijn worden ook de containerparken gerationaliseerd en zullen sommige gemeenten hun containerpark 
moeten opgeven. Het goede nieuws is dat iedereen vanaf dan in alle containerparken van het werkingsgebied 
van Ecowerf terecht kan.
Lubbeek scoort zeer goed als het om kilo’s restafval gaat, per persoon zitten we bij de top 3 van gemeenten 
met het minste gewicht, wat aangeeft dat we met z’n allen goed sorteren!


