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Gilberte Muls, Walter, Leen en Jeroen, het
bestuur en alle leden van Lubbeek Leeft
nodigen u uit voor de
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Aantal
STEAK

FAMILIEBARBECUE

KIPPENBROCHETTE
HAMBURGER

8 september 2019, 11u30 tot 18u00
Rozemarijnhoeve

2

CHIPOLATA
ZWARTE PENS

Naam:		

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

Adres:		

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

SCAMPIBROCHETTE

.

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

VEGGIE BURGER

Email:		

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

INSCHRIJVEN ?
> online via de www.lubbeekleeft.be
> per mail op restaurantdag@lubbeekleeft.be
> telefonisch bij Gilberte op +32 495 25 48 86
> telefonisch bij Leen op +32 496 97 88 96

Lubbeek Leest

ZALMSTEAK

Aantal personen

Te betalen

3 STUKS - 19 euro
2 STUKS - 15 euro
1 STUK - 8 euro
TOTAAL

Heb je leuke ideeën, zin om mee te werken aan
een beter Lubbeek, of gewoon goesting om iets te
betekenen in onze groene gemeente?
Neem contact op met Nicolas of Gilberte.

6
4

Agendapunten in de kijker

v.u. Lubbeek Leeft vzw, Gilberte Muls, Heideken 1, 3210 Lubbeek
Niet op de openbare weg gooien a.u.b.

Zondag 8
s

info14

1. Lubbeek Leeft stelde voor om een waarnemer 4. We vroegen hoe het zat met de ‘verkeersremaf te vaardigen in de stuurgroep die de bouw van
mende maatregelen’ op het Plein die bij het verde nieuwe school van Pellenberg opvolgt. Dit had
dwijnen van de drempels werden beloofd. Het
voordelen voor àlle partijen gezien onze ervaring
respecteren van het verbod op bovenlokaal zwaar
op dat vlak, maar werd verworpen.
verkeer werd al meermaals aangekaart, maar
door de start van de werken op de Ganzendries
opnieuw uitgesteld. We wachten op antwoord.
2. We stelden voor om een oversteekplaats te voorzien voor fietsers ter hoogte van de Varenberg
tijdens de aanleg van fietspaden op Ganzendries, 5. Op een fietspad op Bollenberg - Lubbeekstraat is
mét een verkeersremmer vlak voor die overhet nog ‘onbepaalde tijd’ wachten. Een alternasteekplaats. De opmerking werd meegenomen
tieve fietsverbinding langs een geknipte Heren- benieuwd of er ook effectief iets met gedaan
daal met tractorsluis kon op weinig animo rekewordt.
nen bij de meerderheid.
3. Terwijl in maart dit jaar de vraag naar een nieuwe 6. Boutersem gaat in zee met Aquafin om een gezwerfvuilactie nog op een njet botste van de mischeiden riolering aan te leggen langs de Kerlieuschepen, werd na initiatief van enkele peters
komsesteenweg, en vernieuwt terzelfdertijd de
en meters toch last-minute een actie op touw
fietspaden. Lubbeek Leeft stelde voor om mee te
gezet. We hopen dat daarmee duidelijk is dat LUgaan in dit project voor het doortrekken van die
NET, die al 5 jaar bijna de hele gemeente netjes
werken tot aan de Tiensesteenweg in Binkom. De
houdt, de steun van de gemeente nodig heeft.
meerderheid ging mee in ons voorstel.
Meer en uitgebreider nieuws vind je op onze website lubbeekleeft.be, en op facebook.com/lubbeekleeft

Verjongingskuur voor Lubbeek Leeft
De driejaarlijkse interne verkiezingen hebben een aantal wissels opgeleverd. We nemen
afscheid van voorzitter Johan Van Engeland, die wordt opgevolgd door Nicolas Decoster. Eric
Goossens wordt als secretaris opgevolgd door het duo Katleen Lambrechts - Suzy Dillaerts.
Eric blijft, net als Wim Labie, bestuurlid. Penningmeester Sabine Luyckx volgt zichzelf op.
Verder maken Gilberte Muls, Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen en Leen Verreck
deel uit van het bestuur omwille van hun mandaat als gemeenteraadslid. Jan De Winter werd
verkozen als ondervoorzitter. Vanaf augustus wordt Leen Verreck als gemeenteraadslid
opgvolgd door Benny Van Goethem. Leen blijft actief lid van Lubbeek Leeft.

Aan tafel met... kersvers voorzitter Nicolas.
In de eerste plaats wil ik mijn partijgenoten bedanken voor het vertrouwen om
mij tot voorzitter te verkiezen. Ik wil me inzetten om Lubbeek Leeft te laten
groeien en de partij nog meer op de kaart te zetten.
Ondanks een mooi verkiezingsresultaat werd Lubbeek Leeft toch naar de
oppositiebank verwezen. Niettemin trachten we ook vanuit deze positie te
zorgen voor een beleid waarin participatie centraal staat.
Lubbeek Leeft zal de beslissingen van het bestuur kritisch onder de loep nemen,
en aandacht blijven vragen voor de lokale noden.
Ik ben ervan overtuigd dat Lubbeek Leeft vanuit de huidige positie een
constructieve rol kan spelen en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

ANPR van de baan?
Cultuurmarkt mist ziel

Einde in mineur voor onze
Lubbeekse muziekschool

De cultuurmarkt van 11 en 12 mei had een hoogtepunt
moeten zijn voor de Lubbeekse cultuurverenigingen
en kunstenaars. Zij zetten hun beste beentje voor om De muziekschool van Lubbeek en het ACE worden
afgevoerd. De meerderheid kiest er voor om aan te
de bezoekers te verrassen met Lubbeeks talent.
sluiten bij de kunstacademie van Tienen.
De organisatie was spijtig genoeg ondermaats.
Geen streepje muziek, geen hapje, geen drankje, Het voordeel volgens de schepen van cultuur is de
weg was de gezellige drukte van de vorige edities. schaalvergroting in het aanbod, de kwaliteit (?), en
Een participatieve aanpak zou hier helemaal gepast het feit dat het goedkoper wordt voor -25 jarigen.
zijn: àlle standhouders betrekken en samen zorgen
Deze beslissing werd genomen zonder enig
voor een betere omkadering zou een heel andere
overleg met de Lubbeekse muziekschool AMW. De
uitstraling geven aan het evenement.
overdracht van AMW naar DKO Tienen is bovendien
De hint is gegeven aan de schepen van cultuur, juridisch niet correct. De opdracht om de opleidingen
te organiseren was al toegezegd aan DKO Tienen,
hopelijk maakt hij er volgend jaar wél werk van!
terwijl die zelfs vandaag nog altijd deel uitmaakt van
de overeenkomst tussen de gemeente en het AMW.

Bestuursakkoord

Een jammere zaak, want onze Lubbeekse
muziekschool wijst al meer dan 4 decennia kinderen
Het bestuursakkoord van de nieuwe beleidsploeg is en volwassenen de kortste weg naar het bespelen
raadpleegbaar. We legden na grondige analyse heel van een instrument, met plezier als grootste drijfveer.
wat opmerkingen voor aan de meerderheid.
Gilberte Muls was gedurende meer dan 18 jaar
De belangrijkste: het totaal ontbreken van plannen voorzitter van het AMW en ziet de kleinschaligheid
voor aanleg en herstel van fietspaden op 2 te en het aanbod op maat van de Lubbekenaren met
onderzoeken trajecten na, nl. de fietsverbinding met lede ogen verdwijnen.
Hoog-Linden, en de mogelijke realisatie Bollenberg
- Lubbeekstraat. Eigenaardig als we dit vergelijken
met de gemaakte verkiezingsbeloftes.

kregen, het geweer van schouder veranderde onder
druk van de actiegroep uit Pellenberg. Die maakte
De komst van een ANPR-camera in de Panoramalaan duidelijk dat de vele ongelukkige niet-vergunden
is nu wel van de baan, onder andere dankzij de heisa hun weg wel zouden zoeken via de as Pleinstraat
die de inwoners ‘met een hart voor Pellenberg’ Kapelstraat Ganzendries of de as Dorpsstraat Heide
Drogenhof.
maakten.
Wij houden ons hart nog méér vast voor het infarct
dat zal ontstaan als de werken beginnen aan de start
van het nieuwe schooljaar want een oplossing met
toekomstvisie is nog lang niet in zicht.
De meerderheid heeft de plannen voor de nieuwe
Hoog tijd dat gemeentebesturen van alle gedupeerde school in Pellenberg hertekend. Het moest een stuk
inwoners het bovenlokaal bestuur activeren om goedkoper.

School Pellenberg

een permanente oplossing te vinden voor snelle,
efficiënte verbindingen tussen de Aarschotse en
de Diestsesteenweg, en tussen de Diestse en de
Tiensesteenweg .

De plannen die voorlagen waren nochtans
vooral gebaseerd op het functioneel, efficiënt en
energiezuinig gebruik van de ruimte. Misschien
was er voor de inkomhal een goedkoper alternatief,
Waar er voor de andere N-wegen vanuit Leuven maar net zoals voor de school van Binkom was die
wél snelle verbindingen zijn, is er tussen de eerder inkomhal bedoeld om multifunctioneel te gebruiken,
genoemde steenwegen géén bovenlokale verbinding. ook door verenigingen. Bovendien is die hal net het
uithangbord van de school.
Inwoners van Lubbeek, Holsbeek, Tielt-Winge,
Glabbeek en zelfs Scherpenheuvel zoeken bijgevolg Deze beslissing van de meerderheid heeft als gevolg
dat de start van de werken minstens met een jaar
de voor hen meest voordelige sluipweg.
opschuift.
De bedoeling was nochtans bij het tot stand komen
van de expresweg tussen Tiensesteenweg en het Voor de tijdelijke opvang van de leerlingen tijdens de
industriepark, om deze door te trekken tot aan de werken kijkt de gemeente uit naar het Kasteeel De
Diestsesteenweg. Zijn die plannen in de vuilbak Maurissens. Een idee dat Gilberte Muls tijdens de
beland? Veel te duur omwille van de onteigeningen vorige legislatuur al uitwerkte, en die de meerderheid
luidt het verdict. Als het niet bovengronds kan, nu mee opnieuw meeneemt. Fijn om te merken dat
waarom dan niet een ondergronds alternatief durven niet àlles van nul moet herstarten ;-)
bekijken?
Lubbeek Leeft is in elk geval tevreden dat het bestuur,
dat aanvankelijk akkoord ging op voorwaarde dat de
inwoners van Pellenberg en Linden vrije doorgang

