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bestuur

PolItIeke organen

Zetelverdeling gemeenteraad
23 leden

7 N.VA.
6 CD&V
2 Lubbeek Leeft
5 Open VLD
2 Groen
1 sp.a

Bestuursmeerderheid
N.VA. – CD&V – Lubbeek Leeft

gemeenteraad

Schepencollege
Francken Theo – Burgemeester – N.VA (t.e.m. 11/10/2014)
 -  Titelvoerend Burgemeester – N.VA (vanaf 11/10/2014)
Duerinckx Paul – Eerste schepen – CD&V
Muls Gilberte – Tweede schepen – Lubbeek Leeft
Suffeleers Davy – Derde schepen – N.VA
Stroobants Katrien – Vierde schepen – N.VA
Roskams Tania – Vijfde schepen – N.VA (t.e.m. 21/12/2014)
 - Waarnemend Burgemeester (vanaf 22/12/2014)
Van Coppenolle Koenraad – Zesde schepen – OCMW-voor-
zitter – CD&V

Raadsleden N.VA
De Canck Raf – raadslid – N.VA
De Winter-Pieters Tom – raadslid - N.VA
Bovyn Geert – raadslid - N.VA

Raadsleden CD&V 
Stas Marina – raadslid – CD&V
Pierson Jo – voorzitter gemeenteraad 
– CD&V

Lammens Ellen – raadslid – CD&V
Vangilbergen Herman – raadslid – CD&V
Hofkens Andries – raadslid – CD&V

Raadsleden Lubbeek Leeft 
Vangoidsenhoven Walter – raadslid – Lubbeek Leeft

Raadsleden Open VLD
Vranckx Freddy – raadslid – Open VLD
Vanderzeypen Ivan – raadslid – Open VLD
Alaerts Pascale – raadslid – Open VLD
de Néeff Stéphanie – raadslid – Open VLD tot 25/03/2014. 
Van Brusselt jan vanaf 26/03/2014
Degreef Kris – raadslid – Open VLD tot 27/05/2014.  
Daan Wij vanaf 28/05/2014.

Raadsleden Groen
Creuwels Alfons – raadslid – Groen
Boullart Werner – raadslid – Groen

Raadsleden sp.a. 
Vanbever Martine – raadslid – sp.a

Aantal vergaderingen: 10

raadscommIsIes

Samenstelling
Algemene zaken, financiën, grondgebonden-, culturele-, 
burger- en welzijnszaken en intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden:
Voorzitter: Raf De Canck
Leden: Davy Sufeleers, Geert Bovyn, Tom De Winter-Pieters, 
Marina Stas, Ellen Lammens, Herman Vangilbergen, Freddy 
Vranckx, Ivan Vanderzeypen, Walter Vangoidenshoven, Fons 
Creuwels.
Lid met raadgevende stem: Martine Vanbever
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Aantal vergaderingen : 10
Commissie bijzondere projecten:

Voorzitter: Freddy Vranckx
Leden: Tania Roskams, Geert Bovyn, Raf De Canck, Tom De 
Winter-Pieters, Jo Pierson, Herman Vangilbergen, Andries 
Hofkens, Stéphanie de Néeff (t.e.m. 25/03/2014), Jan 
Vanbrusselt (vanaf 26/03/2014), Walter Vangoidsenhoven, 
Werner Boullart.
Lid met raadgevende stem: Martine Vanbever.

Aantal vergaderingen : 2

Commissie deontologische code:
Voorzitter: Ellen Lammens
Leden: Katrien Stroobants, Geert Bovyn, Raf De Canck, Tom 
De Winter-Pieters, Marina Stas, Andries Hofkens, Stépha-
nie de Néeff (t.e.m 25/03/2014), Jan Vanbrusselt (vanaf 
26/03/2014), Pascale Alaerts, Walter Vangoidsenhoven, 
Werner Boullart.
Lid met raadgevende stem: Martine Vanbever.

Aantal vergaderingen : 0

 

schePencollege bevoegdheden

Aan de heer FRANCKEN Theo, Burgemeester:
Burgerlijke stand
Bevolking
Politie
Veiligheid
Noodplanning

Aan de heer DUERINCKX Paul, eerste schepen:
Openbare Werken
Patrimonium
Mobiliteit
Erediensten
Begraafplaatsen

Aan mevrouw MULS Gilberte, tweede schepen:
Onderwijs
Jeugdmuziekschool
Kinderopvang
Milieu
Landbouw
Dierenwelzijn

Waterlopen
Trage Wegen

Aan de heer SUFFELEERS Davy, derde schepen:
Cultuur
Sport
Jeugd
ACE
Feestelijkheden
ICT

Aan mevrouw STROOBANTS Katrien, vierde schepen:
Financiën en begroting
Economie
Communicatie
Internationale samenwerking

Aan mevrouw ROSKAMS Tania, vijfde schepen:
 Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
Wonen
Duurzaamheid
Personeel
Toerisme
Erfgoed
Streekontwikkeling

Aan de heer VAN COPPENOLLE Koenraad, zesde schepen:
Sociale zaken
Volksgezondheid
Senioren
Gelijke kansen
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Profielschets

algemene Info

De gemeente Lubbeek is gelegen in de provincie Vlaams-
Brabant en valt onder het administratief arrondissement 
Leuven. Het gemeentehuis bevindt zich langs de Gellenberg 
16 te Lubbeek.

Voor alle inlichtingen i.v.m. de gemeente kan je steeds te-
recht op de gemeentelijke website: www.lubbeek.be

N.I.S. nummer van de gemeente is  24066

De verschillende gemeentelijke diensten kan je bereiken op 
de volgende telefoonnummers of via de volgende e-mail-
adressen:
•	 016 47 97 00: onthaal - info@lubbeek.be
•	 016 47 97 02: informatieambtenaar 
 informatiedienst@lubbeek.be
•	 016 47 97 04: archivaris - archief@lubbeek.be
•	 016 47 97 10: bevolking - burgerzaken@lubbeek.be
•	 016 47 97 15: burgerlijke stand - burgerzaken@lubbeek.be
•	 016 47 97 20: sport - sportdienst@lubbeek.be
•	 016 47 97 21: cultuur - cultuur@lubbeek.be
•	 016 31 63 10: openbare werken  
 openbarewerken@lubbeek.be
•	 016 47 97 22: jeugd - jeugddienst@lubbeek.be
•	 016 47 97 30: stedenbouw - stedenbouw@lubbeek.be
•	 016 47 97 40: milieu - milieudienst@lubbeek.be
•	 016 47 97 60: rekendienst - financielezaken@lubbeek.be
•	 016 47 97 65: financiëel beheerder -  
 financielezaken@lubbeek.be
•	 016 47 97 70: secretariaat - secretari-
aat@lubbeek.be
•	 016 47 97 75: personeel - personeels-
dienst@lubbeek.be
•	 Telefax :  administratie   016 47 97 01

oPenIngsuren

Het gemeentehuis is open voor het publiek op de volgende 
uren
•	 maandag-  tot vrijdagvoormiddag: van 8u30 tot 11u55
•	 dinsdag- en woensdagnamiddag: van 12u30 tot 16u
•	 donderdagavond: van 17u30 tot 19u45

externe dIensten

De volgende gemeentelijke diensten zijn niet gevestigd in 
het gemeentehuis
•	Bib Lubbeek -  Binkomstraat 12 -  3210 Lubbeek  
  tel. 016 63 17 34
•	 I.B.O. -  Dorpsstraat 2a - 3210 Lubbeek - tel. 016 25 66 98
•	Gemeentelijke werkplaats - Bollenberg 86 - 3210 Lubbeek  
  tel. 016 31 63 10
•	 I.V.A. (Intern Verzelfstandigd Agentschap) ACE 
   Dorpsstraat 2a -  3210 Lubbeek - tel. 016 25 66 98

rekenIngen bIj fInancIële InstellIngen:

•	  G.K.B.: 091-0001670-50
•	  P.C.R. : 000-0050752-21 

subgemeentelIjke IndelIngen: 

4 deelgemeenten:  
Lubbeek - Linden – Pellenberg - Binkom 

kIes- en gerechtelIjke IndelIng:

Gerechtelijke indeling:
•	Vredegerecht: Leuven voor Lubbeek, Linden, 
 Pellenberg en Tienen voor Binkom
•	Politierechtbank: Leuven
•	Arbeidsrechtbank: Leuven
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•	Rechtbank van Koophandel: Leuven
•	Gerechtelijk arrondissement: Leuven

Kiesindeling:
•	arrondissement Kamer: Leuven
•	arrondissement Senaat: Leuven
•	district: Tienen
•	kanton: Glabbeek 

InstellIngen gevestIgd In de gemeente:

Postkantoor Lubbeek
Binkomstraat - 3210 Lubbeek - tel. 016 63 42 16

Kerkfabrieken:
Centraal Kerkbestuur - Binkomstraat 71 - 3210 Lubbeek 
St.Martinus - Grotendries 6 - 3210 Lubbeek
St.Bernard - Staatsbaan 278 - 3210 Lubbeek
St.Kwinten - Jagersdreef 17 - 3210 Lubbeek (Linden)
St.Pieter - Kortebergstraat 4 - 3212 Lubbeek (Pellenberg)
St.Jan Baptist - Tiensesteenweg 39 - 3211 Lubbeek (Binkom)

Gemeentelijke V.Z.W.’s: 
•	E.V.A. (Extern Verzelfstandigd Agentschap)  
 Atelier Muziek en Woord
•	Dorpsstraat 2a  - 3210 Lubbeek
•	Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap   
 Gellenberg 16 - 3210 Lubbeek
•	V.Z.W. Sporthal - Gellenberg 14 - 3210 Lubbeek  
 tel. 016 64 05 02

verenIgIngen waarvan de gemeente lId Is:

•	 INTERLEUVEN - Brouwersstraat 6 - 3000 Leuven 
 tel. 016 23 58 36
•	 INFRAX - Diestsesteenweg 126 - 3210 Lubbeek 
 tel. 016 25 30 00
•	 ECO-WERF, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven 
 tel. 016 28 43 00
•	 Gemeentelijke Holding nv - Bankstraat 7 - 1000 Brussel
•	 De Watergroep - Herbert Hooverplein 23 - 3000 Leuven 
 tel 016 24 09 11
•	 De Lijn Vlaams Brabant – Martelarenplein 19 - 3000 Leuven  
 tel. 016 31 37 11
•	 ERSV - Toekomststraat 36-38 - 1800 Vilvoorde  
 tel. 02 251 51 71
•	 Watering “Het Velpedal” - Schoolstraat 65 - 3380 Glabbeek 

  tel. 016 77 82 13
•	 Ethias. - Prins Bisschopsingel 73 - 3500 Hasselt 
 tel. 011 29 21 11
•	 V.B.S.G. - Aarlenstraat 53/4 - 1040 Brussel  tel. 02 233 20 70
•	 V.V.S.G. - Aarlenstraat 53/4 - 1040 Brussel  tel. 02 233 20 11
•	 O.V.S.G. - Ravensteingalerij 3/7 - 1000 Brussel 
 tel. 02 502 09 05
•	 Demer en Dijle - Naamsesteenweg 142 - 3001 Heverlee 
 tel. 016 22 59 71
•	 SWAL - Wijgmaalsesteenweg 18 - 3020 Herent 
 tel. 016 22 59 71
•	 IGO - Brouwersstraat 6 - 3000 Leuven - tel. 016 29 85 40
•	 VZW Bosgroep Noord-Hageland - Gelrodeweg 2 
 3200 Aarschot - tel. 016 63 59.54
•	 Regionaal Landschap Noord-Hageland, Gelrodeweg 2,  
 3200 Aarschot 
•	 RIOBRA - Diestsesteenweg 126 - 3210 Lubbeek 
 tel. 016 62 99 70
•	 IGS Hofheide - Justus Lipsiusstraat 24 - 3000 Leuven  
 tel. 016 31 77 10
•	 Intergas, Diestsesteenweg 126, 3210 Linden   
 tel. 016 62 99 99
•	 CREADIV
•	 Demer Noord – Deelbekkenwerking - tel. 016 26 75 70 of   
 016 26 72 59
•	 Demer Zuid - Deelbekkenwerking - tel. 016 26 75 70 of  
 016 26 72 59
•	 Toerisme Hageland - p/a Aarschotsesteenweg 212 
 3010 Leuven - tel. 016 31 18 60
•	 Toerisme Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 - 3010 Leuven 
 tel. 016/26.76.20 
•	 V.V.O.G. - Predikherenrei 1c  - 8000 Brugge 
 tel. 050 33 21 33
•	 VZW Jeugdwerking Parochie Sint Martinus Lubbeek 
 Valentijn De Smedt – 0474 30 42 18  
 valentijn.desmedt@gmail.com
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algemene zaken

1. Interne zaken

1.1 Personeel

1.1.1 Gemeentelijke administratie

Elektroniseren van de personeelsdienst
In 2013 werd een elektronisch personeelsinformatiesysteem 
aangeschaft om de personeelsdienst te ondersteunen bij 
het beheer van de personeelsdossiers en het verschaffen van 
de juiste HR-informatie. In de loop van 2014 werd verdere 
uitvoering gegeven aan de input van de personalia.
Bij het HRM-gebeuren zal het in de toekomst verder gaan om 
het elektroniseren ofwel digitaliseren van personeelstaken.
Dit houdt in dat bepaalde delen van de personeelsadminis-
tratie digitaal beschikbaar worden gemaakt waarbij de input 
en het opvragen van informatie (o.a. over functiebeschrij-
vingen, evaluatieprocedure, …) door de medewerkers en 
leidinggevenden worden mogelijk gemaakt, hetgeen moet 
leiden naar minder administratieve rompslomp.
De introductie van het e-HRM is een (belangrijke) evolutie, 
geen revolutie. E-HRM stelt zich immers niet in de plaats van 
de essentiële HR-taken, maar kan ze wel makkelijker maken.

Syndicaal overleg – huishoudelijk reglement
Telkens het lokaal bestuur van plan is algemene personeels-
maatregelen te nemen of te wijzigen, moet het bestuur 
vooraf onderhandelen of overleggen met de representatieve 
vakorganisaties. Voor de goede werking van het syndicaal 
overleg werden bij gemeenteraadsbesluiten van 26 februari 
2014 een huishoudelijk reglement van het bijzonder onder-
handelingscomité vastgesteld voor het 
gemeentepersoneel en het personeel 
van het onderwijs.

Personeelsbehoeftenplan - nieuw organogram en  
personeelsformatie
Het organogram geeft de hiërarchische structuur weer van 
de organisatie en bevat alle diensten van het bestuur en de 
verantwoordelijke personeelsleden. Vanuit het personeels-
behoeftenplan en het organogram wordt de personeelsfor-
matie gedistilleerd. De personeelsformatie bevat enkel de 
opsomming van het aantal en de soorten benodigde statu-
taire en contractuele betrekkingen.
Het huidige organogram en de personeelsformatie dateren 
oorspronkelijk van 15 oktober 1997 en werden inmiddels  
een aantal keren gewijzigd.
De personeelsplanning speelt een belangrijke strategische rol 
om de beleidsdoelstellingen, van de gemeente zo optimaal 
mogelijk te kunnen realiseren.
In deze zin werd bij gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2014 
werd gekozen voor niet alleen een functioneel maar ook een  
financieel haalbare personeelsplanning. 
Verlenging aanduiding waarnemend cultuurbeleidscoördi-
nator
Bij gemeenteraadsbeslissing van 28/08/2013 werd de functie-
houder “cultuurbeleidscoördinator” aangesteld als financieel 
beheerder vanaf 01/11/2013.
Ter vervanging van de titularis werd bij gemeenteraadsbeslis-
sing van 25 juni 2014 de aanstelling van een waarnemend 
cultuurbeleidscoördinator bekrachtigd tem 31/12/2014.

Erkenning plaatsvervanger bij afwezigheid financieel 
beheerder
Om de financiële werking van de gemeente te verzekeren bij 
afwezigheid van de financieel beheerder heeft de gemeente-
raad in zitting van 25 juni 2014 een plaatsvervanger erkend 
om de lopende zaken waar te nemen.

Personeelsuitstap naar Rotselaar
Naar jaarlijkse gewoonte werd een personeelsuitstap gehou-
den.  Dit jaar werd een uitstap gemaakt naar de Koffiebran-
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derij Java in Rotselaar.  Daar werd een introductie gehouden 
over de Hagelandse wijn in het Bezoekerscentrum met een 
wandeling langs de wijngaarden op de Wijngaardberg en een 
proeverij van de Hagelandse wijn in de wijnkelder van het 
Bezoekerscentrum.  ’s Avonds werd in het gemeentehuis als 
afsluiter een BBQ genuttigd.

1.1.2 Gemeentelijk onderwijs

Stilzwijgende verlenging beleidscontract CLB – VCLB 
Leuven
Gezien de positieve samenwerking tussen de gemeentescho-
len en het VCLB Leuven werd bij gemeenteraadsbesluit van 
26 maart 2013 het beleidscontract stilzwijgend verlengd.
 
Verlenging scholengemeenschap LBB (Lubbeek Bouter-
sem Bierbeek)
Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van 
zijn basisonderwijs een scholengemeenschap vormen met 
onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen.
De huidige scholengemeenschap LBB werd onder de vorm 
van een interlokale vereniging opgericht in  2005.
Het beheerscomité van de scholengemeenschap alsook de 
schoolraden spraken zich positief uit over de huidige samen-
werking.
De gemeenteraad van 30 april 2014 heeft hiertoe overeen-
komstig de in de regelgeving voorziene periode van zes jaar 
de huidige overeenkomst  verlengd van 1 september 2014 
tot 31 augustus 2020.

Schooljaar 2014-2015 - jaarlijkse vakantie en schoolvrije 
dagen voor de gemeentelijke basisscholen Linden-Bin-
kom en Pellenberg
Naar jaarlijkse gewoonte heeft de gemeenteraad in zitting 
van 25 juni 2014 de jaarlijkse vakantie en schoolvrije dagen 
voor de gemeentelijke basisscholen vastgesteld.

Goedkeuring bijkomende lestijden ten laste van de ge-
meente
Bij gemeenteraadsbesluiten van 25 juni 2014 en 29 oktober 
2014 werd de mogelijkheid voorzien om onderwijzend per-
soneel tijdelijk aan te werven voor het schooljaar 2014-2015 
ten laste van het personeelswerkingsbudget het betreft 25 
aanvullende lestijden voor de gemeenteschool Pellenberg, 23 
lestijden voor de gemeenteschool Linden en 12 lestijden be-
leidsondersteuning voor de beide gemeentescholen samen.

Pedagogisch project gemeentelijke basisscholen
Het schoolbestuur definieert met het pedagogisch project 

de visie op onderwijs en opvoeding 
die in de school wordt gevolgd. Het 
geeft informatie over de gebruikte 
pedagogische en onderwijskundige 
methodes.
De gemeenteraad heeft als inrich-
tende macht op 27 augustus 2014 
het pedagogisch project van de 
gemeentelijke basisschool “3212” 
Pellenberg en de gemeentelijke 
basisschool “De Stip” Linden-Binkom 
goedgekeurd.

Vernieuwing schoolreglement en schoolbrochure ge-
meentelijke basisscholen Pellenberg, Linden en Binkom
Een schoolbestuur moet een schoolreglement opstellen 
dat de betrekkingen regelt tussen het schoolbestuur en de 
ouders en de leerlingen. Het bestaande schoolreglementen 
waren aan actualisatie toe. Bij gemeenteraadsbesluiten van 
27 augustus 2014 werden de bestaande schoolreglementen 
opgeheven en werd goedkeuring verleend aan de nieuwe 
schoolreglementen inclusief de schoolbrochures.

Erkenning van een materiële schenking vanwege het ou-
dercomité school 3212 aan de gemeentelijke basisschool 
Pellenberg  - 3 veertoestellen voor kleuterspeelplaats en 
valbescherming
De gemeenteraad van 24 september 2014 heeft de materiële 
schenking vanwege het oudercomité School3212 aanvaard. 
Het betreft 3 veertoestellen  inclusief valbescherming ter 
waarde van 2.071,82 euro voor de kleuterspeelplaats van de 
gemeentelijke basisschool Pellenberg.

1.2 Secretariaat

Inleiding
De dienst secretariaat wordt ook wel eens het ‘knooppunt’ 
of de ‘spil’ van de gemeentelijke organisatie genoemd. De 
opvolging van de briefwisseling, de voorbereiding en de 
nazorg van vergaderingen van College van burgemeester en 
schepenen en van de gemeenteraad behoren namelijk tot de 
kerntaken van deze dienst.

Hoofdtaken
De binnenkomende briefwisseling wordt stipt elke morgen 
opengemaakt en ingeschreven in een register van binnenko-
mende briefwisseling en verdeeld naar de diensten.
Sinds 2000 gebeurt dit volledig elektronisch via het program-
ma dossierbeheer. Na registratie worden de documenten 
overgemaakt aan de betrokken diensthoofden.
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In 2014 registreerden we zo 2.885 inkomende brieven. Ook 
alle uitgaande brieven worden elektronisch geregistreerd, dit 
aantal bedroeg 2.877.

Elke vrijdagvoormiddag wordt na overleg tussen de betrok-
ken diensthoofden en de 
secretaris, de agenda van het college samengesteld. De 
dossiers worden keurig bijgehouden met een notulerings-
software. Elke maandagnamiddag vindt het college plaats 
en worden de collegebeslissingen definitief geregistreerd 
en verwerkt in het verslag van het college. Nadien wordt dit 
gebundeld in een register.

Elke maand wordt de uitnodiging van de gemeenteraad met 
een beknopte toelichting bij elk agendapunt verzonden. De 
dossiers liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. Het 
secretariaat verzorgt de samenstelling van het notulenver-
slag. Ook het notulenverslag van de gemeenteraad wordt 
gebundeld in een register. Dit proces wordt eveneens opge-
volgd via een notuleringssoftware.

In 2014 vergaderde het college 52 keer en de gemeenteraad 
10 keer.

Het secretariaat staat ook in voor het frankeren van de uit-
gaande briefwisseling,  in 2014 bedroeg dit aantal 42.642, de 
tijdelijke verkeersregelingen, het bekendmaken van regle-
menten en verordeningen, het toezicht op kerkfabrieken en 
het OCMW, de opvolging van de verenigingen waarbij de 
gemeente aangesloten is en het verdelen van vakliteratuur 
naar de diensten.

1.3 ICT

In het digitale tijdperk waarin we leven is degelijke, heden-
daagse apparatuur, voorzien van functionele en gebruiks-
vriendelijke programma’s cruciaal als basis voor al onze 
administratieve en uitvoerende diensten.

In 2013 was het, naast enkele kleinere projecten, vooral de 
financiële dienst die met de invoering van de BBC-boekhou-
ding al dan niet noodgedwongen grotendeels van nieuwe 
softwareprogramma’s werd voorzien.

In 2014 was het de beurt aan enerzijds de dienst stedenbouw 
waar een volledig nieuw pakket voor ruimtelijke ordening 
werd geïmplementeerd en anderzijds de bevolkingsdienst 
waar zowel voor het bevolkings-, als burgerlijke stand-, als 
begraafplaatsenpakket een nieuwe .net-applicatie werd 
aangekocht.

Tevens werd er ook een on-line reservatiesysteem aange-
kocht waarbij de burgers hun kinderen via de gemeente-
lijke website kunnen inschrijven voor 
allerhande jeugd- en sportevenementen, 
zoals de Grabbelpas, sportkampen, 
enz… .
In 2015 zal dit systeem nog verder 
uitgebouwd worden naar de diensten 
van de kinderopvang en het ACE (Atelier 

Creatieve Expressie).  
Naast al deze nieuwe applicaties waren er natuurlijk ook op 
het gebied van de hardware verschillende aanpassingen en 
uitbreidingen.

Zo werd er, via de glasvezelverbindingen van het Infra-X-net, 
een back-upmodule geïnstalleerd en geïmplementeerd op 
een externe locatie, zodoende, mocht het gemeentehuis ten 
gevolge één of andere ramp volledig vernietigd worden de 
opgeslagen data alsnog gerecupereerd kan worden.

2014 was ook het jaar van de invoering van de registratie 
van de biometrische gegevens bij de aanvraag van een 
internationaal reispaspoort of een identiteitskaart voor niet 
EU-onderdanen. Hiervoor werden 2 pc’s op de dienst be-
volking voorzien van de benodigde biometrie-apparatuur, 
bestaande uit een A6-fotoscanner, een vingerafdrukscanner, 
een signing-pad en een documentreader met geïntegreerde 
kaartlezer.
 
De komende jaren zal er verder geïnvesteerd in nieuwe hard- 
en software, steeds met als doelstellingen een zo’n optimaal 
mogelijke dienstverlening te creëren en het gebruikersgemak 
van de medewerkers te verbeteren. 
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2. externe zaken

2.1. Dienst communicatie

De dienst Communicatie draagt zorg voor de communicatie- 
en informatievoorziening met de interne diensten en mede-
werkers en met externe personen, bewoners, verenigingen, ... 
Hieronder lichten we de belangrijkste producten van de 
dienst toe. 

2.1.1. Gemeentelijk informatieblad ‘Info Lubbeek’ 

In het kader van het decreet betreffende de openbaarheid 
van bestuur informeren wij de inwoners op een systemati-
sche, correcte, evenwichtige, tijdige en verstaanbare wijze 
over het gemeentelijk beleid, de regelgeving en de dienst-
verlening via het gemeentelijk informatieblad. Daarnaast 
worden ook activiteiten van de gemeente en van de vereni-
gingen in het infoblad aangekondigd. 
‘Info Lubbeek’ verschijnt zes keer per jaar (om de twee maan-
den) en bevat steeds korte boeiende teksten in een leuke 
paginalay-out. 
Elke editie werd in 2014 bedeeld in 5.987 brievenbussen in de 
gemeente. 
De zes nummers bevatte telkens 32 pagina’s. Net zoals voor-
gaande jaren werd er een extra editie  op A5 formaat uitgege-
ven ‘vakantiewerking’ die 64 pagina’s telt.

2.1.2.Interne lay-out

De infodienst verzorgt het lay-outwerk van alle gemeentelijke 
diensten. Enkele voorbeelden:
- Jaarverslag, onthaalbrochure nieuwe inwoners, jaarlijkse 
jeugdbrochure grabbel en swap + dagtickets voor verkoop 
swap, lenerskaarten bibliotheek, geboortekaartjes, brochure 
kinderopvang, infoborden werken en begraafplaatsen, Lub-
beekse Historische tijdingen, …
- Voor gemeentelijke evenementen zoals  verteltheater 
bibliotheek, 50 –jarigen, Weekend Lubbeekse Kunstenaars, 
paassportweek, sportlaureaten, scholenveldloop, enzovoort 
worden de flyers, affiches, uitnodigingen, inschrijvingsfor-
mulieren e.d. door onze dienst verzorgd. We leggen ook de 
nodige contacten met de drukkerij.

2.1.3. Website 

ICT geeft enorme mogelijkheden om de communicatie te 
optimaliseren. De gemeentelijke website vormt hiervan een 
belangrijk onderdeel. 
De website http://www.Lubbeek.be is de officiële website 
van het gemeentebestuur Lubbeek. Via deze site hebben de 
bezoekers de mogelijkheid om de informatie op verschillen-
de manieren terug te vinden: volgens organogram; volgens 
thema en via de zoekfunctie. 

Het aantal bezoeken per maand schommelde in 2014 tussen 
5916 bezoeken (in november) en7506 bezoeken (in okt). 
In 2014 werd de gemeentelijke website in totaal 78 246 keer 
bezocht. 21,24 % van deze bezoeken gebeurde met een mo-
biel apparaat (tablet of smartphone). 
Er werden 206 162 paginaweergaves geregistreerd. 
Per bezoek werden er gemiddeld 2,64 pagina’s bekeken. De 
gemiddelde tijd per bezoek was 1 minuut en 51 seconden. 

2.1.4. Facebook

Er werd voor de gemeente Lubbeek een fanpagina aan-
gemaakt op facebook. De infodienst, de Buitenschoolse 
kinderopvang en sportdienst van de gemeente is hier vooral 
actief op.
Dit medium wordt vooral gebruikt voor korte nieuwberichten 
die op korte tijd veel mensen moeten bereiken. In sommige 
berichten wordt de gebruiker met een klik doorverwezen 
naar onze website waar meer info over het betreffende on-
derwerp geraadpleegd kan worden.

2.1.5. Intranet

De informatie die medewerkers te verwerken krijgen is 
meestal omvangrijk en complex zodat het niet voor iedereen 
steeds mogelijk is door de bomen het bos nog te zien. Om 
deze info op een overzichtelijke en gestructureerde wijze 
tot bij onze medewerkers te krijgen, werd gestart met de 
uitbouw van een intranet. Het intranet werd opgebouwd in 
Drupal. 
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In het voorjaar van 2013 werd het intranet voorgesteld aan 
de personeelsleden. Sommige collega’s van de gemeentelijke 
diensten hadden nog extra begeleiding nodig  om de stap 
naar het intranet te wagen. Om het  gebruik van het intra-
net te stimuleren worden sommige mededelingen van de 
personeelsdienst enkel via het intranet aangekondigd zodat 
elk personeelslid min of meer verplicht wordt om het intranet 
om de 14 dagen te raadplegen. 
Daarnaast is het intranet vanzelfsprekend een communicatie-
middel tussen beleid en administratie. Hiervoor wordt volop 
gebruik gemaakt van de modules e-raden en werkgroepen .
Verder verloopt de interne communicatie via prikborden, 
dienstnota’s, dienstorders, mails . Tevens wordt er maandelijks 
een  diensthoofdenoverleg, voorgezeten door de secretaris, 
georganiseerd. De agenda en het verslag van het diensthoof-
denoverleg worden verspreid via de module “E-raden”.

2.1.6. Jaarverslag 

De dienst info was in 2014 ook verantwoordelijk voor de 
samenstelling van het jaarverslag van 2013. Het jaarverslag 
bevat telkens vele kengetallen en informatie, en is ongetwij-
feld interessant voor iedereen die het gemeentelijk beleid 
van dichtbij volgt.

2.1.7. Onthaaldag nieuwe inwoners 

Ook dit jaar werd er een onthaaldag voor nieuwe inwoners 
georganiseerd. Deze onthaaldag werd  in 2014 georgani-
seerd volgens hetzelfde vaste stramien. De nieuwe inwoners 
worden ontvangen aan de school ‘De Stip’ in Linden. De dag 
start met een busrit door de vier gemeenten. Tijdens  deze rit 
laat een gids iedereen kennismaken met de bezienswaardig-
heden van Lubbeek.  Onderweg wordt even halt gehouden 
in het gemeentehuis en de gemeentelijke werkplaats. Tot slot 
kunnen de deelnemers terecht in de refter van de school ‘de 
Stip’ in Linden voor een heerlijk pastabuffet.

2.3 Toerisme

Lubbeek bezit verschillende toeristische troeven. denk maar 
aan de verschillende wandelpaden, het wandel- en fiets-
knooppuntennetwerk, de mooie rustige plekjes in de natuur, 
kastelen met mooie parken, kerken en kapellen, …
De toeristische recreatieve netwerken nemen een nadruk-
kelijke plaats in in het toeristisch aanbod. Toerisme Vlaams-
Brabant heeft opvallend sterk geïnvesteerd in de recreatieve 
netwerken.

In de brochure ‘wandelingen Velpevallei’ werden er voor onze 
gemeente vier wandelingen opgenomen, goed voor 33,5 
km wandelplezier. in 2014 werden er door onze diensten 26 
exemplaren verkocht.

Het wandelnetwerk Hagelandse heuvels situeert zich ten 
noorden van de Diestsesteenweg – Staatsbaan. Het serveert 
300 km wandelplezier waarvan 17 km in Linden en Lub-
beek. langs de trajecten van het wandelnetwerk Hagelandse 
heuvels merk je wit-rode en geel-rode strepen op bomen, 
muurtjes, hekken en al wat zich daar verder toe leent. Dit is 
de basismarkering van de Grote routepaden, wandelwegen 
over lange afstand. Via het Gr-netwerk kan je heel België 
doorkruisen en zelfs grote delen van Europa. Met de streek- 
Gr Hageland kan je naar het centrum van Aarschot. In 2014 
werden er  7 exemplaren verkocht.

Het fietsnetwerk Vlaams-Brabant telt  maar liefst 1 800 km 
fietsplezier in het Hageland, de Groene gordel en Leuven. In 
Lubbeek kan je langs 60 km netwerk fietsen. er werden 11 
exemplaren verkocht.

De routedokter staat in voor het eerstelijnsonderhoud van de 
toeristisch-recreatieve netwerken.
Verder kunnen de wandelaars hun hartje ophalen met de 
wandelgids Lubbeek, een uitgave van beter leefmilieu Lub-
beek waar je aan de hand van 17 wandelingen, goed voor 
108 km uitgestippelde wandelwegen, de mooiste plekjes van 
onze gemeente leert kennen. 34 personen schaften in 2014 
deze wandelgids aan. De gemeentelijke diensten staan in 
voor het onderhoud van deze wandelpaden en de beweg-
wijzering van de wandelingen. De natuurgebieden ‘spicht’ 
en ‘Koebos’ nodigen de bezoekers uit tot rust en vertragen, 
in ons dagelijks, overgeorganiseerde snelle leven. Hier kan 
je een wandeling maken a.d.h.v. de box ‘Landschapswande-
lingen Noord-Hageland’. Van de vernieuwde box  werden dit 
jaar 13 exemplaren verkocht.

Ook voor de meer sportievelingen is er gezorgd. De Dries- en 
Dalroute staat garant voor 45 km mountainbikeplezier door 
de groene heuvels van het Hageland.

Tevens is onze gemeente lid van de vzw streekproducten
Vlaams-Brabant. Gemeente Lubbeek werd uitgeroepen als 
straffe streek gemeente. Onze gemeente beschikt over de 
volgende overnachtingsmogelijkheden: het  Craywinckelhof, 
bbverte en Terlo.
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2.4 Archief

De gemeentelijke archiefdienst bestaat sedert 1 juni 2000 uit 
een vastbenoemde archivaris in halftijds dienstverband.

2.4.1 Raadpleging van het gemeentelijk archief  

2.4.2 Aanwinsten

In 2014 werden 8 schenkingen genoteerd, waaronder een 
verzameling bidprentjes uit Linden, schoolboeken uit de 
jaren 1930 en een aantal maquettes van religieuze gebouwen 
uit Pellenberg en Lubbeek. 

2.4.3 Lubbeekse Historische Tijdingen 

Met twee uitgaven over de lokale gebeurtenissen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog was ons tijdschrift Lubbeekse Histori-
sche Tijdingen een belangrijk onderdeel van het Lubbeekse 
herdenkingsprogramma. Professor Eduard Van Ermen ver-
zorgde de uitgave van de parochieverslagen van Binkom, Lin-
den, Lubbeek Sint-Bernard, Lubbeek Sint-Martinus en Pellen-
berg. Deze parochieverslagen werden na de oorlog opgesteld 
en beschrijven de parochie in de oorlogsjaren. Een belangrijk 
stuk historische informatie werd aldus ontsloten. Een tweede 
uitgave stond stil bij de eerste oorlogsmaanden te Lubbeek. 
De passage van eenheden van het Duitse leger door Lub-
beek verliep allesbehalve vreedzaam en werd gekenmerkt 
door vele incidenten. Het artikel probeert de gebeurtenissen 
te reconstrueren en zoekt een verklaring waarom de Duitse 
doortocht met zoveel geweld gepaard ging. 

2.4.4 Restauratie oorlogsmonumenten

In het kader van het herdenkingsjaar van het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog werden de oorlogsmonumenten op 
de kerkhoven van Linden, Pellenberg, Lubbeek Sint-Martinus 
en Lubbeek Sint-Bernard opgeknapt. Schade werd hersteld, 
tekstopschriften werden opgefrist. Ook het Duitse mortier 
aan de kerk van Lubbeek Sint-Martinus kreeg een grondige 
anti-roest behandeling. 

Bezoe-
ken voor 
inzage ter 
plaatse

Vragen 
schriftelijk, 
per e-mail of 
telefonisch 
behandeld

Ontleningen 
van dossiers 
door het 
gemeente-
personeel

2001 
vanaf 1/3

32 5 57

2002 38 23 58

2003 33 30 65

2004 36 21 42

2005 49 41 69

2006 38 25 66

2007 41 20 57

2008 18 32 55

2009 45 43 47

2010 51 52 56

2011 54 34 58

2012 32 42 43

2013 23 33 50

2014 41 32 31
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burger en welzijnszaken

1.bevolkIng

1.1 Inleiding

De dienst Bevolking maakt deel uit van de algemene service-
verlening van het gemeentebestuur. De dienstverlening op 
deze afdeling is omvangrijk. De nu volgende uiteenzetting 
geeft een algemeen beeld van wat een bevolkingsdienst voor 
u, zoal kan betekenen. Voor cijfergegevens in verband met 
deze materie, verwijzen we jullie graag naar de tabellen als 
bijlage bij dit jaarverslag.

1.2 Adreswijzigingen

Kies je voor Lubbeek als hoofdverblijfplaats, dan moet je de 
adreswijziging van jezelf en je gezinsleden melden binnen 
acht werkdagen na de vestiging in de gemeente door :
•	 je persoonlijk aan te melden bij de bevolkingsdienst
•	 of een melding te doen via email. 
Na deze aangifte, krijg je het bezoek van de politie, die 
officieel je hoofdverblijfplaats vaststelt. De datum van de 
aangifte van adresverandering is de datum van inschrijving 
in de gemeente. Dit geldt eveneens voor een verhuis binnen 
de gemeente. Kom je van een andere gemeente en heb je al 
een EIK (elektronische identiteitskaart) dan wordt je adres op 
de chip van je EIK gewoon gewijzigd. Als je EIK is uitgegeven 
in een andere dan de Nederlandse taal, wordt de procedure 
voor de aanmaak van een nieuwe EIK gestart. Vergeet ook het 
inschrijvingsbewijs van je motorvoertuig niet te laten aan-
passen. Wanneer je uit Lubbeek vertrekt, stel je binnen acht 
werkdagen je nieuwe gemeente hiervan in kennis.
Wanneer je definitief naar het buitenland 
vertrekt, mag je niet vergeten je te laten 
afschrijven voor het buitenland.

1.3 Identiteitskaarten

Elke Belg krijgt, vanaf 12 jaar, een identiteitskaart. Deze kaart 
geldt als bewijs dat je ingeschreven bent in het bevolkings-
register en dient ook als identiteits- en nationaliteitsbewijs in 
landen waar je geen paspoort nodig hebt. 
Pas vanaf de leeftijd van 15 jaar bestaat de verplichting om 
de identiteitskaart steeds bij je te hebben. 

1.4 Kids-ID (voor kinderen jonger dan 12 jaar)

De kids-ID in België is niet verplicht. Een kids-Id is alleen no-
dig als uw kind zonder paspoort naar een Europees land gaat 
of naar bepaalde landen daarbuiten.
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Voordelen van de kids-ID:
•	Beveiligd document om namaak en vervalsing tegen te 
gaan
•	Elektronisch reisdocument geldig in de meeste Europese 
landen en bepaalde landen daarbuiten.
•	Bij adreswijziging: geen nieuwe kaart nodig. De gegevens 
worden aangepast op de chip.
•	Elektronische identificatie mogelijk vanaf 6 jaar. Dit leidt 
tot veiliger internetgebruik bij het chatten.
•	Vermelding van een centraal noodnummer, 24 u op 24 
en 7 d op 7 bereikbaar, waarnaar gebeld kan worden in 
noodgevallen. Een uniek telefoonnummer waarmee men 
iemand van de naaste verwanten van het kind automatisch 
kan bereiken. De ouders kunnen zelf een lijst met maximaal 
vijf telefoonnummers opgeven, in volgorde van belangrijk-
heid, die via dit unieke nummer op de kaart kunnen gecon-
tacteerd worden (gelinkt aan een cascadesysteem).
•	Geldigheid van 3 jaar

1.5 Reispassen

Voor sommige reizen naar het buitenland heb je een pas-
poort (reispas) nodig. Je reisagentschap of de dienst be-
volking van het gemeentebestuur kunnen je hieromtrent 
informeren.
Internetgebruikers kunnen gebruik maken van www.diplo-
matie.be. Sinds 1999 moet elk pasgeboren kind dat zich 
naar een land begeeft waar een paspoort vereist is, over een 
individuele reispas beschikken. Dien tijdig je aanvraag in 
voor een nieuw paspoort, zoniet zal je een beroep moeten 
doen op de spoedprocedure. Deze procedure is veel duur-
der. Breng 1 kleurfoto mee. De aanvraag dient persoonlijk te 
gebeuren. De geldigheidsduur van een paspoort is  7 jaar. 
Er worden nog enkel biometrische paspoorten afgeleverd 
die de ideniteitscontrole en douaneformaliteiten vergemak-
kelijken. Foto, vingerafdrukken en handtekening worden 
gescand.

1.7 Rijbewijzen

Wil je de openbare weg op met een motorvoertuig, dan 
moet je over een rijbewijs beschikken. Dit wordt pas afgele-
verd wanneer je slaagt in een theoretisch en een praktisch 
examen. Na het slagen van je theoretisch examen (dat 3 jaar 
geldig blijft) en in afwachting van het praktisch examen mag 
je de baan op met een voorlopig rijbewijs, dat verschilt naar-
gelang de gekozen opleidingsformule.
In Lubbeek worden enkel elektronische rijbewijzen en voorlo-
pige rijbewijzen (bankkaartmodel) afgeleverd.

1.8 Strafregister

Het uittreksel uit het strafregister 
is een officieel document dat een 
opsomming geeft van 
eventuele veroordelingen. 

Het vermeldt dus uw eventuele straf-
rechtelijke verleden.Het uittreksel uit 
het strafregister vervangt het getuig-

schrift van goed zedelijk gedrag. Hierin wordt vanaf nu enkel 
rekening gehouden met effectief uitgesproken vonnissen die 
vermeld staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst 
van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd. 
Dit verklaart ook meteen de naamsverandering. Het gaat nu 
inderdaad om een effectief uittreksel uit het strafregister.
Dit uittreksel dien je persoonlijk aan te vragen. Je kan dit voor 
een andere persoon aanvragen indien je een volmacht hebt.
Er zijn twee soorten uittreksels:

Model 1
Dit is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor 
allerlei doeleinden.

Model 2
Vraag je aan om een activiteit uit te oefenen die onder opvoe-
ding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening 
aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding 
van minderjarigen valt.

Je krijgt het uittreksel onmiddellijk mee bij de aanvraag, met 
uitzondering van een uittreksel dat de burgemeester of de 
schepen moet ondertekenen, bv. uittreksel voor een buiten-
landse instantie. 

1.9 Vreemdelingen
Het gemeentebestuur is de schakel tussen het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en de vreemdeling. Zij speelt een be-
langrijke rol bij de administratieve te vervullen formaliteiten 
en de samenstelling van het dossier. De dienst Vreemdelin-
gen is eveneens gelast met de afgifte van de verblijfsdocu-
menten en elektronische vreemdelingenkaarten , de bevelen 
om het grondgebied te verlaten en de uitvoering van maatre-
gelen genomen indien de bevelen niet worden gevolgd.

Afleveren van allerhande uittreksels en getuigschriften, lega-
lisaties.

Jijzelf, of je wettelijke vertegenwoordiger kan bij de bevol-
kingsdienst terecht voor allerlei bewijzen en getuigschriften, 
zoals bewijs van woonst, bewijs van nationaliteit, gezinssa-
menstelling… De aanvraag kan eveneens gebeuren via het 
e-loket van de website van de gemeente en deze attesten 
worden dan door onze dienst opgestuurd.

1.10 Inentingen

De wet verplicht ouders hun kind te laten inenten tegen po-
lio. Het getuigschrift van inenting moet worden ingediend bij 
de bevolkingsdienst voor het kind de leeftijd van 18 maan-
den heeft bereikt.

1.11 Kieszaken

De bevolkingsdienst organiseert eveneens de kiesverrichtin-
gen in de gemeente. . 
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1.12 Andere

Je kan bij de dienst Bevolking of via het e-loket eveneens 
terecht voor:
•	registratie laatste wilsbeschikking
•	registratie orgaandonatie
•	euthanasieverklaring

1.13 De sociale dienstverlening

Bij de bevolkingsdienst kan men terecht voor de volgende 
zaken:
•	 aanvragen voor pensioenen
•	 aanvragen voor een pensioenraming
•	 aanvragen parkeerkaarten voor personen met een  
 handicap
•	 aanvragen voor een dossier van invaliditeit  
 (IT/IVT + nazorg)
•	 aanvraag tegemoetkoming hulp aan bejaarden
•	 aanvragen van de gemeentelijke premies
•	geboortepremie
•	adoptiepremie
•	toelage aan ouders of opvoeders die een  
 gehandicapt kind verzorgen 

2. burgerlIjke stand

De dienst Burgerlijke Stand helpt je vooral met akten en 
formaliteiten in verband met geboorte, echtscheiding, erken-
ning, adoptie, huwelijk, nationaliteit en overlijden. Voor de 
cijfergegevens verwijzen we jullie graag naar de tabellen als 
bijlage bij dit jaarverslag.

2.1 Geboorte

Dit is een blijde gebeurtenis waarbij de te vervullen formali-
teiten echter niet uit het oog mogen worden verloren. Vader, 
moeder of beide ouders of de verantwoordelijke van de 
inrichting waar het kind werd geboren, de geneesheer, de 
vroedvrouw of indien de bevalling thuis plaatsvond, iemand 
anders die de bevalling bijwoonde, moet aangifte doen van 
de geboorte, in de gemeente waar het kind werd geboren en 
dit binnen 15 dagen na de bevalling.

Sinds 1 juni 2014 is het nieuwe naamrecht van kracht. Vanaf 
nu kunnen Belgische kinderen één van de volgende namen 
dragen:
•	 Naam van de vader of meemoeder
•	 Naam van de moeder
•	 Dubbele naam die bestaat uit de naam van de vader of  
 meemoeder gevolgd door de naam van de moeder.
•	 Dubbele naam die bestaat uit de naam van de moeder  
 gevolgd door de naam van de vader of meemoeder.

2.2 Erkenning

Je kan een verklaring in authentieke vorm afleggen waarbij 
je te kennen geeft dat je vader of moeder bent van het kind 
dat je erkent. Deze verklaring kan worden afgelegd voor de 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand van je eigen gemeente 
of een andere gemeente of voor een notaris.

2.3 Adoptie

Door adoptie ontstaat een juridische band tussen de geadop-
teerde en diegene die adopteert. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen gewone adoptie en volle adoptie. Bij dit 
laatste wordt het kind inzake rechten en plichten volledig 
gelijk gesteld met de eigen kinderen. Een notaris of de vre-
derechter bevoegd voor jouw woonplaats stelt een akte voor 
adoptie op. De rechtbank van eerste aanleg homologeert die 
akte en de dienst Burgerlijke Stand schrijft de akte over in de 
bevolkingsregisters.

2.4 Huwelijk

Aan de mogelijke festiviteiten gaan een aantal formaliteiten 
vooraf. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om te 
mogen huwen. Zo is de huwbare leeftijd in België vastgesteld 
op 18 jaar. Ben je jonger, dan heb je toestemming nodig van 
de rechtsbank (enkel om gewichtige redenen). Het huwelijk 
wordt voltrokken in het openbaar, in het bijzijn van 2 getui-
gen. Sinds 1 juni 2003 zijn ook huwelijken tussen personen 
van hetzelfde geslacht mogelijk.
De aangifte van het huwelijk dient te gebeuren door beide of 
door één van de aanstaande echtgenoten. In het laatste geval 
moet de aangever een gelegaliseerd schriftelijk bewijs voor-
leggen, waaruit het akkoord met de aangifte van de afwezige 
echtgenoot blijkt.
 
Het huwelijk kan ten vroegste worden voltrokken vanaf de 
14de dag na de datum van de opmaak van de akte van aan-
gifte en moet voltrokken worden binnen de 6 maanden vanaf 
het verstrijken van de 14de dag.
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2.5 Echtscheiding

Het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht.
In het Belgisch recht kunnen de echtscheidingen als volgt 
worden ingedeeld:
Door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 BW). Alvorens 
een verzoekschrift kan worden ingediend bij de rechtbank 
van eerste aanleg moet een volledig akkoord bereikt zijn tus-
sen de beide partijen, zowel wat betreft de verdeling van de 
goederen, de alimentatie en de regeling voor de opvoeding 
van de kinderen. Indien beide echtgenoten over een twist-
punt geen akkoord kunnen vinden, is een echtscheiding met 
onderlinge toestemming niet mogelijk.

Op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 BW)Dit 
is een schuldloze echtscheiding.  De schuld wordt  bij geen 
van de partijen gelegd. De onherstelbare ontwrichting wordt 
vastgesteld op basis van volgende criteria :
* Feitelijke scheiding van minstens 6 maanden bij gemeen-
schappelijke aanvraag.
* Feitelijke scheiding van minstens 12 maanden bij eenzijdige 
aanvraag.

De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd om de echt-
scheiding uit te spreken en wordt van kracht zodra het 
vonnis “kracht van gewijsde” heeft gekregen (1 maand na de 
uitspraak). Het verzoek tot overschrijving gebeurt door de 
griffie van de rechtbank binnen de maand nadat het von-
nis “in kracht van gewijsde” is gegaan. De overschrijving zelf 
gebeurt binnen de maand na het verzoek.

2.6 Overlijden

Wanneer een huisgenoot of een familielid overleden is, dan 
moet je een geneesheer of wetsdokter vragen dit vast te stel-
len. Je moet een aangifte doen van het overlijden. 
Dit gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van 
de gemeente waar het overlijden zich voordeed, door twee 
naaste bloedverwanten of buren en in het bijzijn van 2 ge-
tuigen. Wanneer je een uitgesproken wens hebt voor wat er 
met je lichaam moet gebeuren na je overlijden (begraving of 
verbranding), dan kan je dit laten registreren bij de dienst be-
volking van je woonplaats. De wet bepaalt ook dat organen 
en weefsels kunnen worden weggenomen bij elke overlede-
ne die in België woonde, behalve wanneer hiertegen verzet is 
geuit. Dit verzet kan je aantekenen via een speciaal formulier 
bij de dienst bevolking. Anderzijds kan je je ook uitdrukkelijk 
donor stellen of een eerder genomen beslissing herroepen. 

2.7 Nationaliteit

Je kan de Belgische nationaliteit van rechtswege verkrijgen 
of door de wil te uiten om Belg te worden. Deze wetgeving is 
veranderd op 1 januari 2013. Voor meer inlichtingen hierom-
trent kan je steeds terecht bij de dienst Burgerlijke Stand.

2.8 Afleveren uittreksels

Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je uittreksels uit de akten 
die geschreven zijn in de registers bekomen. Uittreksels 
maken geen melding van de afstamming van de personen op 
wie de akte betrekking heeft, dit in tegenstelling tot afschrif-
ten.

Verder kan men bij de dienst burgerlijke stand terecht 
voor:
•	 verklaring van wettelijke samenwoning;
•	 overschrijving van naamsverandering;
•	 betwisting vaderschap.



17
jaarverslag gemeente Lubbeek 2014



 

  

  
2012 

  

 
2013 

 

 
2014 

 
  M V T M V T M V T 
Belgen 6.727 6.895 13.622 6.797 6.905 13.702 6.832 6.897 13.729 
Index 100,00 100,00 100,00 101,04 100,14 100,58 101,56 100,02 100,78 
Niet Belgen 206 222 428 209 216 425 232 244 476 
Index 100,00 100,00 100,00 101,45 97,29 99,29 112,62 109,90 111,21 
Totaal 6.933 7.117 14.050 7.007 7.123 14.127 7.064 7.141 14.205 
Index 100,00 100,00 100,00 101,05 100,05 100,54 101,88 100,33 101,10 
 
Oppervlakte in ha. : 4.613 
Bevolkingsdichtheid per km² : 307    
Aantal gezinnen : 5725    



       

        
       

        
       

       


  
    
    

 






Aantal identiteitskaarten: 
 Belgen               1.476 
 vreemdelingen                   196 
 KidsId            508 
Afgifte reispaspoorten                 753  
Afgifte rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen, scholingsbewijzen   1.065  
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Geboortes in eigen gemeente:    2  
Overschrijving buitenlandse geboorteakte:    0  
Erkenning voor de geboorte:     43 
Erkenning met naamgeving:       3 
Vonnis dat geldt als geboorteakte:     0 
Verbetering geboorteakte:            0 
Adoptie:             2 
Nationaliteitskeuze:        2   
Huwelijken:       40 
Huwelijksaangiften :      38 
Overschrijving buitenlandse huwelijksakte:       1 
Echtscheidingen:         18 
Verklaring naamverandering:       5 
Overlijdens:                                93                     
Overschrijving buitenlandse overlijdensakte:    0   
Overschrijving buitenlandse echtscheiding    1 
 
Geboortes 
in de eigen gemeente: 
 * Belgen:       1 man    1 vrouw 
 * vreemdelingen:    0  mannen    0 vrouwen 
In een andere gemeente: 
 * Belgen:    70 mannen   55 vrouwen 
 * vreemdelingen:      0 mannen     2 vrouwen 
In het buitenland: 
 * Belgen:      0  mannen    0 vrouwen 
 * vreemdelingen:      0  mannen     0 vrouwen 
 
 
Overlijdens 
In de gemeente Lubbeek: 
 * Belgen:      22 mannen  41 vrouwen 
 * vreemdelingen:    0  mannen    0 vrouwen 
In een andere gemeente: 
 * Belgen:    36 mannen   31 vrouwen 
 * vreemdelingen:      0 mannen     0 vrouwen 
In het buitenland: 
 * Belgen:      1  man     1 vrouw 
 * vreemdelingen:      1  man      0 vrouwen 






Begraafplaatsen  

 Lubbeekcentraal 
 Lubbeek SintBernard 
 Linden 
 Binkom 
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Grafconcessies    

 Totaal afgeleverde concessies : 77 
  Begravingen in Lubbeek : 63 
  Toelatingen tot begravingen elders : 47 
  Begravingen urnen in Lubbeek : 20 
  Toelatingen tot begravingen urnen elders : 6 
  Toelatingen crematies afgeleverd in Lubbeek : 51 
  Toelatingen crematies afgeleverd elders : 28 
  Asverstrooiingen in Lubbeek : 12 
  Toelatingen asverstrooiingen elders : 13 
  Bijzettingen columbarium in Lubbeek : 15 
  Toelatingen bijzettingen columbarium elders : 5 
  Toelating thuisbewaring as : 6 
  Toelating tot thuisbewaring as elders : 3 
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Overlijdens:                                93                     
Overschrijving buitenlandse overlijdensakte:    0   
Overschrijving buitenlandse echtscheiding    1 
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 * Belgen:       1 man    1 vrouw 
 * vreemdelingen:    0  mannen    0 vrouwen 
In een andere gemeente: 
 * Belgen:    70 mannen   55 vrouwen 
 * vreemdelingen:      0 mannen     2 vrouwen 
In het buitenland: 
 * Belgen:      0  mannen    0 vrouwen 
 * vreemdelingen:      0  mannen     0 vrouwen 
 
 
Overlijdens 
In de gemeente Lubbeek: 
 * Belgen:      22 mannen  41 vrouwen 
 * vreemdelingen:    0  mannen    0 vrouwen 
In een andere gemeente: 
 * Belgen:    36 mannen   31 vrouwen 
 * vreemdelingen:      0 mannen     0 vrouwen 
In het buitenland: 
 * Belgen:      1  man     1 vrouw 
 * vreemdelingen:      1  man      0 vrouwen 
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 Lubbeekcentraal 
 Lubbeek SintBernard 
 Linden 
 Binkom 
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3. welzIjn/gezondheId

3.1.Engagement woon-werkverkeer

De gemeente Lubbeek heeft de engagementsverklaring 
woon-werkverkeer met Logo Oost-Brabant goedgekeurd en 
wil het personeel aanmoedigen om actief naar het werk te 
komen. Er werd een beknopte online-enquête aan de perso-
neelsleden rondgestuurd, met de vraag om hun motieven, 
belemmeringen en bereidheid om voor een actieve vervoers-
wijze te kiezen kenbaar te maken.

Logo Oost-Brabant zou de resultaten van de enquête verwer-
ken, en een infosessie organiseren voor het personeel om de 
resultaten van de enquête te bespreken en om een actieplan 
op te stellen om het gebruik van de fiets naar het werk te 
stimuleren alsook over de effecten van het verkeer op hun 
gezondheid. Slechts een drietal personeelsleden ( die tot op 
heden nog niet met de fiets of te voet naar het werk kwa-
men) waren bereid om eventueel 1 keer per week voor een 
alternatief te kiezen). De rest van het personeel koos resoluut 
voor de auto als vervoermiddel.

3.2. Griepvaccinatie

Vlaanderen organiseert elk jaar een griepvaccinatiecam-
pagne om mensen met gezondheidsproblemen, en vooral 
65+ers te sensibiliseren om zich te laten vaccineren, omdat 
hun natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd.

Om haar inwoners te sensibiliseren heeft de gemeente Lub-
beek  hierover een artikel geplaatst in het infobladje van 
september – oktober en de posters en flyers van Logo Oost-
Brabant ter beschikking gesteld op het gemeentehuis, de 
bibliotheken, het IBO en het OCMW.

3.3.“Ik drink slim “project.

Logo Oost-Brabant organiseert voor de vierde maal op rij het 
project ‘ik drink slim’. Met dit project wil men kinderen van 
het eerste leerjaar aanmoedigen om voor gezonde drinkge-
woonten te kiezen. Water wordt gepromoot als belangrijkste 
dorstlesser en ongesuikerde melk als dagdagelijks basispro-
duct. De kinderen leren ook het verschil tussen water/melk 
als gezonde drank en vloeibare snoep ( frisdrank).

De leerlingen krijgen een drinkbus van Tupperware en een 
drinkdagboekje waarmee ze ook thuis hun vaardigheden 

kunnen trainen. 

De gemeente Lubbeek heeft net als 
in 2012 en 2013, ook dit jaar deelge-
nomen aan deze actie. De gemeente 
contacteert de deelnemende 
scholen met de vraag om zich in te 

schrijven op de website van Logo Oost-Brabant. De gemeen-
te Lubbeek biedt logistieke ondersteuning bij het verdelen 
van de drinkbussen aan de scholen.  

Een overzicht van de deelnemende scholen en het aantal 
deelnemende leerlingen per school kan je terugvinden in 
onderstaande tabel.

3.4. Rookstopcursus

Omdat sommige rokers kunnen stoppen zonder hulp of 
advies, en anderen meer gebaat zijn bij een  intensievere aan-
pak door o.a. een gestructureerde begeleiding en het contact 
met lotgenoten

heeft de gemeente Lubbeek in samenwerking met de ge-
meente Bierbeek en Boutersem een rookstopcursus ingericht. 

De gemeente Bierbeek heeft hiervoor een zaaltje ter beschik-
king gesteld.

De infosessie ging door op 1/04/2014 om 19.u30 en de 8 vol-
gende sessies op 22/04; 29/04; 6/05; 13/05; 20/05; 27/05; 3/06 
en 17/06 telkens om 19u30.

De kostprijs voor deelname aan deze cursus bedroeg 205 
euro per cursist. Vanuit het Riziv is er een éénmalige tus-
senkomst voorzien van 170 euro voor het volgen van een 
rookstopcursus, waardoor er dus enkel 35 euro remgeld moet 
betaald worden.

Deelnemende 
scholen

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

Totaal aantal 
leerlingen 
per school

Sint-Marti-
nusschool 
Lubbeek

35 33 68

Vrije bassis-
school 
De Linde

30 32 32 94

De Stip 
Binkom

25 20 45

De Stip Linden 37 37

School 3212 
Pellenberg

27 21 24 72

Totaal aantal 
leerlingen per 
jaar

57 150 109
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4. buItenschoolse kInderoPvang 

Op 23 mei 2001 besloot de gemeenteraad over te gaan tot de 
oprichting van een Initiatief voor Buitenschoolse Kinderop-
vang, kinderclub L-Kids ( IBO) genaamd. Er wordt in Lubbeek 
sinds 4 november 2002 opvang georganiseerd voor kinde-
ren van het lager- en kleuteronderwijs. Er wordt voorrang 
gegeven aan kinderen die in groot Lubbeek wonen of er naar 
school gaan. 
De vestigingsplaats in Binkom opende zijn deuren op 1 
september 2005. Beide vestigingsplaatsen zijn erkend en 
gesubsidieerd door Kind en Gezin. 

Het voor en naschools toezicht en het toezicht op woensdag-
namiddag werd in de deelgemeente Pellenberg vanaf 1 sep-
tember 2007 geherstructureerd onder de vorm van ‘gemelde 
kinderopvang’. De locatie werd toegevoegd aan het IBO – 
vestigingsplaatsen Lubbeek en Binkom. Het huishoudelijke 
reglement van het IBO werd overgenomen, met uitzondering 
van de openingsuren en dagen. Deze opvanglocatie is niet 
erkend/ gesubsidieerd door Kind en Gezin. 

In navolging van Pellenberg werd ook in de deelgemeente 
Linden op 1 november 2009 het voor en naschoolse toezicht 
en het toezicht op woensdagnamiddag in de GBS Linden ge-
herstructureerd onder de vorm van ‘gemelde kinderopvang’.  

4.1 Doelgroep

Zoals al eerder vermeld, richt de buitenschoolse kinderop-
vang zich tot kinderen van het lager en kleuter onderwijs
Er wordt voorrang gegeven aan kinderen die in groot Lub-
beek wonen of er naar school gaan. De opvang wordt, afhan-
kelijk van de locatie, georganiseerd voor en na de schooluren, 
op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije en vakantieda-
gen. 

Er is geen opvang voorzien voor zieke kinderen. 

De vestigingsplaats Lubbeek is erkend voor 70 plaatsen. Dit 
tijdens schoolvrije en vakantiedagen, alsook op woensdag-
namiddag. De capaciteit is beperkt tot 54 plaatsen tijdens de 
voor en naschoolse opvang. 
De vestigingsplaats Binkom is erkend voor 16 plaatsen voor 
en naschoolse opvang. Op woensdagnamiddag wordt er 
opvang georganiseerd tot 13u. 

4.2 Locatie en infrastructuur

In Lubbeek bevinden de opvanglokalen zich in de Dorps-
straat 2B - 016/25 66 98 of 016/25 64 98. De 3 speelruimten, 
de toiletten, de keuken en het EHBO lokaal maken deel uit 
van de benedenverdieping. Er is een grote en goed afgeslo-
ten buitenruimte. Om te voorkomen dat iemand de opvang-
lokalen ongemerkt binnenkomt of verlaat, werden in de loop 
van de maand december 2010 een aantal aanpassingswerken 
uitgevoerd. De toegangsdeur werd verplaatst naar de traphal; 
er werd een videofoon geïnstalleerd. Op die manier zijn de 
ouders die aanbellen zichtbaar voor de begeleiding. 
De kantoren van de coördinator, assistent-coördinator en 
administratief medewerkers bevinden zich eveneens in Lub-
beek, namelijk op de eerste verdieping. Dit geldt ook voor 
de huiswerkklas. Op maandag, dinsdag en donderdagavond 
wordt er gebruikgemaakt van een lokaal van de jeugdmu-
ziekschool. Mobiele speelunits ( boeken, gezelschapsspel-
letjes, tekenmateriaal … ) en zitzakken worden tijdens de 
opvangmomenten overgebracht naar het lokaal. Dit voor de 
kinderen die alle taken voortijdig hebben afgewerkt. 
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De opvanglokalen in Binkom zijn gelegen in het schoolge-
bouw van de gemeentelijke basisschool Binkom - School-
straat 2  -  016/63 11 54. Ze bestaan uit twee speelruimten en 
een huiswerklokaal dat eveneens fungeert als schoolbiblio-
theek. In de speelruimte is een hoekje vrijgemaakt voor EHBO 
en verzorging. De sanitaire voorzieningen, de keuken en de 
buitenspeelplaats worden zowel door de school als door het 
IBO gebruikt. Al de lokalen bevinden zich op de beneden-
verdieping. In het kader van de toegangsbeveiliging werd in 
december 2010 een bel geplaatst aan de deur die toegang 
verleent tot de opvanglokalen en de buitenruimte. 

De ‘gemelde kinderopvang’ in Pellenberg beschikt over twee 
speelruimten en een sanitair blok. Ook deze ruimten bevin-
den zich op de benedenverdieping. De speelplaats en het 
berghok zijn intussen volledig afgewerkt. De opvanglokalen 
bevinden zich op wandelafstand van de school - Kerkplein 1B 
-  016/65 17 55. 

De voor en naschoolse opvang in Linden vindt plaats in twee 
aparte lokalen op de eerste verdieping van de gemeentelijke 
basisschool, tegenover het lokaal van de derde kleuterklas. 
De lokalen zijn bereikbaar via de Wolvendreef en beschik-

ken over een apart telefoonnummer - 016/28 40 37. Eén 
lokaal is ingericht als huiswerk-, lees- en knutselruimte. Het 
andere lokaal is, rekening houdende met de leeftijd en de 
belangstelling van de kinderen, ingedeeld in verschillende 
speelhoeken. De kinderen maken gebruik van de sanitaire 
voorzieningen van de school. Omdat er naschools heel veel 
kinderen gebruikmaken van de opvang, maken de kinderen 
van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar hun huiswerk in de refter. Dit 

op maandag, dinsdag en donderdag 
van 16utot 17u. 
De buitenspeelplaats wordt zowel 
gebruikt door de school als door de 
opvang. 

Al de locaties beschikken over 
voldoende verantwoord en veilig 
binnen- en buitenspeelgoed. Het 
speelgoed is aangepast aan de leef-
tijd, het ontwikkelingsniveau en de 

eigenheid van de kinderen.

4.3 Personeel

De kinderen worden opgevangen door goed opgeleide en 
gemotiveerde begeleid(st)ers. In IBO Binkom en Lubbeek 
bestaat de begeleiding uit 9 personeelsleden – 19/38. Ze 
vangen de kinderen zowel op tijdens de voor en naschoolse 
opvangmomenten als tijdens de schoolvrije en vakantieda-
gen.

In Pellenberg en Linden zijn telkens 3 begeleid(st)ers – 19/38 
werkzaam. 

De gemeentelijke poetsdienst zorgt voor het onderhoud van 
alle lokalen. 

De buitenschoolse kinderopvang beschikt daarnaast over 
2 administratieve medewerkers – 19/38 en een assistent-
coördinator – 19/38. Ze zijn telefonisch bereikbaar tijdens de 
kantooruren 016 25 66 98. 

De eindverantwoordelijkheid van de dienst ligt bij de co-
ordinator – 38/38. De coördinator is bereikbaar tijdens de 
kantooruren of na afspraak (016 25 64 98). 

4.4 Voor en naschoolse opvang/ opvang op 
woensdagnamiddag

In alle locaties wordt voor en naschoolse opvang én opvang 
op woensdagnamiddag georganiseerd. Hierna volgt een 
overzicht van de openingsuren: 

Lubbeek (IBO)
•	 gewone schooldagen: 7u tot 8u30 / 16u10 tot 19 u
•	 woensdag: 7u tot 8u30 / 11u55 tot 19u
•	 vrijdag: 7u tot 8u30 / 15u20 tot 19u 

Binkom (IBO)
•	 gewone schooldagen: 7u tot 8u30 / 16u tot 19 u
•	 woensdag: 7u tot 8u30 / 11u45 tot 13u 
(De kinderen die niet voor 13u kunnen worden afgehaald, 
gaan om 11u30  met de schoolbus naar de locatie in Lub-
beek. Hier is opvang voorzien tot 19u).
•	 vrijdag: 7u tot 8u30 / 15u15 tot 19u 

Pellenberg (gemelde opvang)
•	 gewone schooldagen: 7u tot 8u30 /16u tot 19u
•	 woensdag: 7u tot 8u30 / 11u45 tot 17 u 
(De kinderen die niet voor 17u kunnen worden afgehaald, 
gaan om 11u30  met de schoolbus naar de locatie in Lub-
beek. Er is opvang voorzien tot 19 u.)
•	 vrijdag: 7u tot 8u30 / 15u15 tot 19u 
 
Linden (gemelde opvang)
•	 gewone schooldagen: 7u tot 8u30 / 16u tot 19u
•	 woensdag: 7u tot 8u30 / 11u45 tot 18u
•	 vrijdag: 7u tot 8u30 / 15u15 tot 19u
Voor de opvang voor en na de school moeten de kinderen 
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niet vooraf worden ingeschreven, aanmelden op de dag 
zelf is voldoende. 

4.5 Schoolvrije- en vakantiedagen

De vestigingsplaats Binkom (IBO), de opvang in Pellenberg, 
de opvanglokalen in Linden en de huiswerkklas zijn geslo-
ten tijdens schoolvrije en vakantiedagen. In Lubbeek is er 
opvang voorzien van 7 tot 19u. Een inschrijving voor een 
schoolvrije of vakantiedag dient schriftelijk te gebeuren. 
Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.
De inschrijvingsformulieren worden verspreid via het 
gemeentelijke informatieblad en de website. Via de scholen 
krijgen de ouders  - ongeveer 2 weken voor de start van 
de vakantie/ schoolvrije dag - een strooibriefje om aan te 
geven dat de inschrijvingsformulieren én de programmatie 
op de website staan. 
Bij voorkeur inschrijven via email ibo.lkids@lubbeek.be. 

Een inschrijving kan enkel geannuleerd worden om me-

dische redenen. Het medisch attest dient binnen de week 
binnengebracht te worden in het IBO, zo niet worden de 
ingeschreven uren aangerekend. 

4.6 Ouderbijdragen

Voor de opvang voor en na de school wordt er 0,98 euro 
per begonnen half uur aangerekend. Op woensdagnamid-
dag gebeurt de berekening per halve dag of per begonnen 
half uur.
Op schoolvrije en vakantiedagen wordt 10.95 euro aan-
gerekend voor een hele dag (meer dan 6 u). Indien het 
kind tussen de 3 à 6 uren in de opvang blijft wordt er 5.48 
euro aangerekend, voor een verblijf van minder dan 3 uren 
wordt er 3.65 euro aangerekend. 

Er wordt 25% korting op de totale ouderbijdrage toege-
kend indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op 
dezelfde dag worden opgevangen. 
Afhankelijk van het gezinsinkomen kan er een korting van 
50% worden toegekend. De ouders kunnen daartoe een 
gemotiveerd verzoek, vergezeld van een recent fiscaal 
attest en een bewijs van gezinssamenstelling, indienen bij 
het organiserende bestuur. Het sociaal tarief, 50% korting, 
kan gecumuleerd worden met de gezinskorting. Het sociaal 
tarief wordt maximum toegekend voor een periode van 
een jaar. De bewijsstukken moeten door de ouders, een 
maand voor het verstrijken van de betrokken periode, 
opnieuw worden voorgelegd aan het organiserend bestuur. 
Indien er zich eerder wijzigingen voordoen in verband met 
de gezinssamenstelling en/of –inkomen, moet het organi-
serend bestuur onmiddellijk op de hoogte gesteld worden. 

4.7 Belangrijkste activiteiten in het jaar 2014

In navolging van de voorgaande jaren werden tijdens de 
vakantieperioden, schoolvrije dagen en woensdagnamid-
dagen allerlei knutselactiviteiten en binnen- en buiten-
spelen georganiseerd. Deze activiteiten waren al dan niet 
thema gebonden (Sinterklaas, Pasen, Halloween). 

Daarnaast gingen we ook een paar keer met de kinderen 
op uitstap: maandag 3 maart: afhalen “Sleutel van ’t dorp” 
op het gemeentehuis in aanwezigheid van de burgemees-
ter en de schepen; vrijdag 7 maart: terugbrengen van 
de “Sleutel van ’t dorp” naar het gemeentehuis, met als 
afsluiter een lekkere ontbijtkoek; maandag 7 april:  wande-
ling naar het Kalvariebos; dinsdag 8 april: bus uitstap naar 
speeltuin Bekaf in Aarschot; donderdag 10 april: lagere 
school - beheerwerken en natuurontdekkingstocht in het 
Molenbroek in Lubbeek; dinsdag 15 april: bus uitstap voor 
alle kinderen van de lagere school naar de Kinepolis in 
Leuven; woensdag 16 april: lentewandeling naar Kasteel 
Heurbeek – kleuters; vrijdag 4 juli: bezoek aan de Roze-
marijnhoeve in Lubbeek; dinsdag 8 juli: bus uitstap naar 
de binnenspeeltuin Bekaf in Aarschot; dinsdag 22 juli: bus 
uitstap naar Park Hoge Kempen in Limburg; woensdag 23 
juli: sportbeleving aan het gemeentehuis; woensdag 30 juli: 
bezoek aan de politie en de speeltuin achter het gemeen-
tehuis; dinsdag 5 augustus: bus uitstap naar de binnen- en 
buitenspeeltuin Bekaf in Aarschot; woensdag 13 augustus.: 
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wandeling naar het kapelletje op het domein Heurbeek; 
donderdag 14 augustus: beachvolley op het terrein achter 
het gemeentehuis – lagere school; dinsdag 19 augustus.: 
vertelwandeling langs de “kastelen” in Lubbeek, begeleid 
door de Hagelandse Gidsen en dinsdag 28 oktober: bus 
uitstap naar de binnenspeeltuin Pretland in Linter. 

In samenwerking met Hikketakketoe, Kip van Troje, Circus 
Salto, Hagelandse Gidsen en Spelenderwijzer werden er 
verschillende workshops georganiseerd. 
Tijdens de herfstvakantie werden de kinderen door de bi-
bliotheek uitgenodigd om deel te nemen aan een theater-
voorstelling in zaal Libbeke. 
 
De begeleiding besteedde tijdens de week van de poëzie 
en in het bijzonder op gedichtendag (30 januari) extra aan-
dacht aan het werken met gedichten. 

Tijdens de jeugdboekenweek (maart) en de voorleesweek 
(november) werd er extra aandacht besteed aan voorlezen 
en werken met boeken (kookboeken, knutselboeken en 
natuurgidsen).

 

In het kader van de week van het IBO werden tijdens de 
periode van 13 tot 17 oktober allerlei activiteiten georgani-
seerd rond het thema ‘’Hokus Sprookus’.
De kinderen kregen extra activiteiten aangeboden tijdens 
de week tegen pesten rond het thema pesten.

Het thema van de week van de opvoeding was dit jaar 
‘opvoeden in beweging’. Er werd een vertelwandeling ge-
organiseerd en extra bewegingsmateriaal klaargezet voor 
(groot)ouders en kinderen.

Op dikketruiendag (14/2) hebben 
kinderen en begeleidsters een 
extra trui aangetrokken.

4.8 Lokaal overleg kinderopvang (LOK) 
Gemeentelijke adviesraad

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke 
adviesraad die werd opgericht als gevolg van het besluit 
van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 houdende het 
lokaal beleid kinderopvang. De adviesraad wordt kort LOK 
genoemd. De statuten en het huishoudelijke reglement 
werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 okto-
ber 2007; de aanpassing van de statuten en het huishoude-
lijke reglement werd door de gemeenteraad goedgekeurd 
op 18 februari 2009. Het Lokaal Overleg werd opgeheven. 

Artikel 9 van het besluit houdende het lokaal beleid kinder-
opvang van 4 mei 2007 bepaalde voor de huidige bestuurs-
periode dat uiterlijk op 30 juni 2013 de bepalingen rond 
de concrete samenstelling en de interne werking moesten 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De nieuwe 
samenstelling van het LOK voor de bestuursperiode 2013-
2018 werd op 29/04/2013 vastgelegd door het college van 
burgemeester en schepenen. 
De coördinator van de buitenschoolse kinderopvang van 
de gemeente Lubbeek - Marijke Sué werd opnieuw aange-
steld als secretaris. De functie van voorzitter is nog steeds 
niet ingevuld. De algemene vergadering komt minstens 
één keer per jaar samen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2007 hou-
dende het lokaal beleid kinderopvang werd vervolgens 
opgeheven. De taken van het lokaal bestuur in verband 
met het lokaal beleid kinderopvang én de bepalingen in 
verband met de samenstelling en de interne werking van 
het LOK staan in het besluit van de Vlaamse regering van 24 
mei 2013. Het besluit trad in werking op 1 januari 2014. De 
statuten en het huishoudelijk reglement van het LOK wer-
den aangepast in functie van het nieuwe besluit (beslissing 
college burgemeester en schepenen 12 november 2013 – 
beslissing gemeenteraad 26 maart 2014). 

Conform de nieuwe reglementering werden de beleids-
doelstellingen voor kinderopvang opgenomen in de 
meerjarenplanning – goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 13/01/2014. 
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Onderwijs

1. gbs “de stIP” lInden

Gemeentelijke basisschool “De Stip”
Martelarenplaats 1
3210 Linden 
016 28 40 30
directie.linden@gbslubbeek.be
www.gbslubbeek.be

2014 was een “ (leer)rijk ” jaar, gekenmerkt door verdere ont-
wikkelingen, verbeteringen,  professionalisering en vernieu-
wingen in GBS “ de STip Linden en Binkom . 
De grote kentering was de herstructurering van GBS De STip  
Linden en GBS De STip Binkom. Op 1 september 2014 werden 
beide scholen autonome vestigingen,  met elk hun directeur. 
Karin Bunckens blijft GBS de STip Linden vertegenwoordigen 
terwijl An Courant aangesteld werd als nieuwe directeur op 
proef in GBS de STip Binkom.
Door deze herstructurering ontvangt de gemeente meer 
gesubsidieerde lestijden van de Vlaamse overheid en dit op 
directieniveau ( + 14/24) en voor de uitbouw van het zorgbe-
leid 
(+ 6/36). 
Het algemeen beleid zal, door de permanente aanwezigheid 
van een directeur in beide vestigingen, gerichter en accurater 
uitgebouwd kunnen worden. 
Deze beleidskeuze draagt bij tot de bloei en groei van het 
gemeentelijk onderwijs in de deelgemeenten Linden en Bin-
kom. Elke school is een unieke kern,  waar  directie, leerkrach-
ten en  ondersteunend personeel, elke dag weer, het beste 
van zichzelf geven om een kwalitatief en veilig pedagogisch 
klimaat te creëren, waarbij ook de soci-
aal– emotionele ontwikkeling van elk 
kind niet uit het oog verloren wordt. 
 

1.1 Leerlingen- leerkrachten ratio

De scholen Linden en Binkom rekruteren vooral leerlingen uit 
groot- Lubbeek. 
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Het percentage leerlingen intern en extern de gemeente 
kunnen we voor schooljaar 2013-2014 samenvatten in 
 volgende cijfers (*): 

(*) bron > Departement onderwijs

Net als vorig jaar zet de positieve evolutie in het leerlingen-
aantal zich verder, wat natuurlijk implicaties heeft op de 
personeelsformatie ( zie later) . 
Opmerkelijk hierbij is dat de afdeling van Binkom, sinds de 
bouw van de nieuwe school, die op 1 januari 2015 in ge-
bruik genomen zal worden, een sterke stijging in het leer-
lingenaantal kent. Verwachting is dat deze trend zich blijft 
verderzetten want het nieuwe schoolgebouw is zodanig 
geconcipieerd dat het 3 kleuterklassen en 6 lagere school-
klassen kan herbergen  met een totaal van 180 leerlingen.  
In onderstaande tabel vindt u het leerlingenaantal op de 
teldag per school, startend vanaf het schooljaar dat GBS 
Pellenberg  en GBS Linden-Binkom gesplitst werden tot op 
heden. 

De school van Linden paste in schooljaar 2013-2014 voor 
het eerst het nieuwe inschrijvings-
reglement toe. Hierbij werd, in 
samenspraak met alle basisscholen 
op het grondgebied Lubbeek, voor 
de scholen in Linden en Pellenberg 
gekozen om een voorrangsrege-
ling te hanteren voor de broers 
en zussen van reeds ingeschreven 
leerlingen en voor kinderen van 
personeelsleden. Deze voorrang 
geldt  tussen 1/9/2013 en de eerste 

schooldag van maart 2014. Nadien volgt de vrije inschrij-
vingsperiode. In Linden kende dit een enorme toeloop 
waarbij de eerste ouders om 6u00 ’ s morgens post vatten 
aan de schoolpoort. De kleuterschool was gauw volzet 
waardoor 4 kleuters op de wachtlijst kwamen te staan. Door 
het opvoeren van de maximumcapaciteit op het niveau 
van de kleuterschool (van 180 kleuters naar 185 kleuters), 
konden we ook deze kinderen een plaatsje geven in de Stip 
Linden. 
De lagere school had na de eerste schooldag van maart nog 
21 plaatsen vrij. 
De scholen van Binkom en Lubbeek hanteren geen voor-
rangsregeling. Hier loopt vanaf 1/9/2013 een vrije inschrij-
vingsregeling. 

De overheidssubsidies voor het schooljaar 2013-2014 
worden toegekend op basis van de leerlingenkenmerken ( 
zijnde diploma moeder, schooltoelage en thuistaal) en op 
het leerlingenaantal van 1 februari 2013 dat afwijkt van het 
effectief aantal leerlingen in september 2014.
Omdat we aan het pedagogisch project willen vasthouden, 
vinden we het belangrijk om de leerlingenaantallen per klas 
haalbaar te houden zodat de leerkrachten voldoende kun-
nen ingaan op de individuele noden van elk kind. Om dit te 
kunnen realiseren zijn de gesubsidieerde lestijden van de 
overheid ontoereikend. De gemeente blijft mee investeren 
in de personeelsbehoeften van de verschillende scholen. In 
onderstaande tabel vindt u een overzicht voor schooljaar 
2013-2014: 

Verder stelde het schoolbestuur opnieuw een halftijdse be-
leidsondersteuner, ter ondersteuning van de directeur, aan.  
Voor schooljaar 2014-2015 werd de beleidsondersteuning 
omwille van de herstructurering van beide vestigingen 
en uit besparingsmaatregelen ingedijkt tot een halftijdse 
opdracht voor de 3 scholen ( Linden, Binkom en Pellenberg) 
en ontving de school van Linden 11 lestijden kleuteronder-
wijs en 11 lestijden lager onderwijs ten laste van de ge-
meente (voor Binkom 2014-2015 zie jaarverslag Binkom).  

Het onderwijzend personeel bestaat vooral uit vrouwelijke 
leerkrachten (zie tabel *). Onze school kent slechts 2 vaste 

Linden Binkom

06-07 KS 81 31

LS 136 37

07-08 KS 75 33

LS 137 47

08-09 KS 87 32

LS 162 48

09-10 KS 105 33

LS 163 57

10-11 KS 122 29

LS 155 52

11-12 KS 137 29

LS 170 54

12-13 KS 155 24

LS 187 59

13-14 KS 165 29

LS 199 61

14-15 KS 169 40

LS 219 67 1/2/2013 kleuterschool lagere school

Linden - Binkom 228 LT 302 LT

lestijden ten 
laste van de 
gemeente voor 
GBS de STip Lin-
den en Binkom

11 LT 30 LT

 Het betreft de personeelsleden met vastbenoemde, tijdelijke of  
vervangingsopdracht en dit ongeacht de duur en het volume
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mannelijke leerkrachten. 
(*) bron > Departement onderwijs

Aantal personeelsleden naar leeftijdscategorie en geslacht:

Naast het beleids- en ondersteunend personeel kan de 
school ook rekenen op logistieke ondersteuning en mid-
dagtoezicht ( 5 deeltijdse gemeentelijke personeelsleden). 
Omdat dit aantal ontoereikend is om het toezicht in de refter 
tijdens de middagpauze ( tussen 12u00 en 13u00) te garan-
deren, nemen de leerkrachten in een systeem van beurtrol 
het toezicht in de eetzaal mee op. 

Daarnaast blijft één buschauffeur aangesteld voor de scholen 
Linden en Binkom. Hij staat in voor het school- thuisvervoer 
in Binkom en Lubbeek en voor de vaste diensten van de 
scholen Linden en Binkom zoals zwemmen, gym, culturele 
uitstappen, verkeersparken, bezoek aan secundaire scho-
len…. 

De school werkt met een externe poetsfirma voor Linden ter-
wijl in Binkom het gemeentelijk onderhoudspersoneel instaat 
voor het onderhoud van de school, ook in de nieuwbouw. De 
poetsfirma Euroclean, aangesteld tot 1/1/2015,  voldeed niet 
meer aan de kwalitatieve eisen, opgelegd in het oorspronke-
lijk programma van eisen. Daarom werd het volledige pakket 
opnieuw uitgeschreven in een openbare aanbesteding, waar-
bij het programma van eisen aangepast werd aan de huidige 
noden. De firma ISS haalde prijs-kwaliteit de beste score en 
werd tot 1/1/2016 aangesteld voor het onderhoud van de 
school en de gymzaal in Linden. 

Hetzelfde geldt voor de externe firma ‘ Ma Cuisine” die tot 
1/9/2014 instond voor de catering van de schoolmaaltijden. 
De gemeente breidde haar samenwerking met het OCMW 
Lubbeek uit en vanaf 1/9/2014 levert het OCMW Lubbeek 
schoolmaaltijden aan de 3 gemeentelijke basisscholen. De 
interne afspraken werden vastgelegd in een afsprakennota.  

1.2 De STiP Linden en haar ex-
terne partners 

De directeurs van de verschillende ge-
meentelijke scholen van Lubbeek kozen 
ervoor om de samenwerking met het vrij 
CLB van Leuven, Karel Lotharingenstraat; 

3000 Leuven verder te zetten. Dit werd bekrachtigd door de 
gemeenteraad. Er werd een nieuw beleidscontract opgesteld 
dat geldend is tot 31/8/2020. De bepalingen van het beleids-
contract werden geconcretiseerd in de afsprakennota die 
jaarlijks bijgestuurd kan worden.

De intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zon-
der rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een interlokale 
vereniging, voor de vorming van een scholengemeenschap 
basisonderwijs voor de schooljaren 2014- 2015 tot en met 
2019-2020 kende op 1 september 2014 een verlenging in de 
scholengemeenschap LBB (gemeentelijke basisscholen van  
Linden, Binkom, Pellenberg, Bierbeek, Boutersem) en dit tot 
31/08/2020. 

De school en de gemeente blijven OVSG raadplegen als on-
dersteunend orgaan voor vernieuwingen in het gemeentelijk 
onderwijs, juridische en pedagogische dossiers. 

1.3 De STiP Linden pedagogisch

Ook dit jaar kenden de maandthema’s sociale vaardigheden 
hun verderzetting in het schoolbeleid. Doel is de omgang in 
veranderlijke sociale contexten tussen enerzijds de leerlingen 
onderling en anderzijds tussen de leerlingen en hun omge-
ving,  te bevorderen. 

Verder bereidt de school zich voor op de invoering van het M-
decreet in september 2015.  ‘M’ staat voor maatregelen voor 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Het decreet zet de poort open naar een meer inclusief onder-
wijs. Het doel is meer leerlingen in het reguliere onderwijs te 
houden en minder leerlingen te laten doorstromen naar het 
buitengewoon onderwijs en anderzijds meer leerlingen uit 
het buitengewoon onderwijs te verwelkomen in het reguliere 
onderwijs. Het onderwijs als een afspiegeling van de maat-
schappij dus, waarbij we onze kinderen leren dat we allemaal 
tot dezelfde wereld horen, met of zonder beperkingen. Min-
der segregatie en meer inclusie. 
Jammer genoeg zijn er geen extra middelen toegekend aan 
het onderwijs en is de expertise van de leerkrachten nog niet 
voldoende groot. Het bijspijkeren van deze expertise wordt 
dus nog een opdracht voor de komende jaren. De reeds 
aanwezige expertise uit het buitengewoon onderwijs zal 
hiervoor hopelijk ingezet kunnen worden.

Tevens blijven we inzetten om de verschillende leergebieden 
uit te diepen en nog beter op elkaar af te stemmen. Focus in 
2014 was de verdere uitbouw van het zorgbeleid en van het 
talenbeleid, steunpilaar van elke ontwikkeling. 

Ook de rapporten werden in een nieuw kleedje gestoken 
waarbij we naast een productgerichte evaluatie ook aandacht 
schenken aan het leerproces van elke individuele leerling en 
deze in een schriftelijke neerslag formuleren. 

1.4 De Stip Linden= extra’s 

1.4.1 Activiteiten om het onderwijs te verlevendigen: 
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Naar aanleiding van de gehouden ouderenquête en de 
steeds hoger oplopende kosten, werd er geopteerd voor een 
herorganisatie van de bestaande extra-murosactiviteiten.  
Het zesde leerjaar gaat in de overgangsmaatregel die getrof-
fen werd, in maart 2015 voor de laatste keer op sneeuwklas-
sen. 

Vanaf september 2014 kent de nieuwe regeling haar uitvoe-
ring en blijven we binnen de landsgrenzen:

De school kan deze activiteiten organiseren dankzij de finan-
ciële ondersteuning van de verschillende betrokkenen:

Dit zijn echter niet de enige activiteiten waardoor we ons 
onderwijs levendig en aanschouwelijk maken. Alle klassen 
organiseerden op klasniveau verschillende leeruitstappen 
waarbij we bij de allerkleinsten starten in de naaste omge-
ving om uit te breiden naar de ruimere wereld. 
Enkele voorbeelden: kleuters trokken naar het provinciaal 
domein, naar de bakker, naar het bos, naar de boerderij,… De 
lagere schoolklassen gingen op pad naar Heverlee bos, naar 
het verkeerspark, naar het museum voor natuurwetenschap-
pen, naar Technopolis...

Wie bewust en actief met cultuur  bezig is, doet mee aan 
de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, 
waarden en culturen. In dit opzet vindt ook cultuureducatie 
een meerwaarde in ons onderwijs.  Ieder schooljaar mag elke 
klas een toneelvoorstelling bijwonen, die door de ouder-
vereniging gesponsord wordt. Voor de kleuters en de eerste 
graad nodigen we een theatergezelschap uit op school zodat 
verplaatsingsonkosten bespaard worden. Vanaf de tweede 
graad gaan de leerlingen de sfeer in een cultureel centrum 
opsnuiven. De derde graad verplaatst zich dan meestal met 

de fiets. 

Binnen onze focus taal hebben 
boeken een onschatbare educatieve 
waarde. Om de 14 dagen brengen 
de kinderen, samen met de klas-
leerkracht, een bezoek aan de bib in 
Linden. De bibliothecaris voorziet, 
op vraag van de leerkrachten, steeds 
een rijk pallet aan boeken binnen 
een thema om in de klas te gebrui-
ken. 
Verder organiseert de ouderver-

eniging jaarlijks een boekenbeurs met workshops waarbij 
de kinderen in contact komen met schrijvers, vertellers en 
uitgevers. 

1.4.2. Milieuzorg op school ( MOS-werking) 

Naast het gewone lespakket richten we ook projectweken 
in , die onze kinderen een bredere kijk op de wereld geven. 
Eén van deze is het MOS project. Kinderen werken, samen 
met hun leerkrachten, de directie, het schoolpersoneel en de 
gemeente, een milieuzorgsysteem uit op maat van de school. 
Zo realiseerden we in september 2014 een groot bijenho-
tel voor solitaire bijen. Elk schooljaar worden andere en/of 
nieuwe accenten gelegd en dit leverde ons in het verleden al 
drie MOS logo’s op. De volgende stap was een hele uitdaging: 
“de  Groene Vlag”. Dit is een internationaal project van de 
Eco-Schools van de Foundation for Environmental Education 
en vraagt een grote inspanning van de verschillende doel-
groepen. 
Het project liep over twee schooljaren. De opgestelde ac-
tieplannen werd nauw uitgevoerd en opgevolgd en in mei 
2014  dienden we ons project in bij de provincie. De jury was 
samengesteld uit pedagogische adviseurs, afgevaardigden 
van de inspectie, het agentschap voor kwaliteitszorg in on-
derwijs, de provinciale natuur-en milieu-educatieve diensten, 
de coördinatoren en de begeleiders van het MOS. 
26 augustus kregen we bijzonder goed nieuws. De jury 
besliste om aan GBS “De STiP” Linden de Groene Vlag toe te 
kennen. Deze wappert nu op ons schooldomein maar het 
blijft een uitdaging om elk jaar weer het MOS-beleid actief te 
houden. 

1.4.3. Wereldburgerschap 

Onze “ jumelage”  met het schooltje in Rwanda ( Simbi) blijft 
lopen. 
Deze ontwikkelingssamenwerking stelden we voor tijdens 
het gemeentelijk wereldfeest op 30 maart in zaal Libbeeke. 
Jaarlijks investeert de oudervereniging een gedeelte van de 
opbrengsten van het schoolfeest, met een minimum van 
1000 euro,  aan de verdere uitbouw van de Rwandese school. 
We willen bijdragen tot de millenniumdoelstelling  “onderwijs 
voor alle kinderen”. Mede door onze financiële steun kent ook 
de school in Simbi een leerlingentoename. Momenteel lopen 
er 1183 leerlingen school.   
Met de jongste 1000 Euro van Linden heeft de directeur van 
de school een nieuw initiatief opgestart : het konijnenproject. 
Er werden konijnenkoten gebouwd en konijnen aangekocht. 
Bedoeling is dat ze zich uitbreiden en dat de jonge konijnen 
aan de armste gezinnen gegeven worden om verder te kwe-
ken zodat ze uiteindelijk als extra voeding voor de kinderen 
van deze arme gezinnen kunnen zorgen. 

1.4.4. De STip sportief 

Onze school is een sportieve school. We willen een basis leg-
gen in de opvoeding tot een gezonde levensstijl . Voldoende 
beweging is hiervan één pijler. Van in de kleuterschool krij-
gen de kinderen 2 lestijden gym per week van een bijzondere 
leermeester LO. 2-Wekelijks gaan alle klassen zwemmen en 
dit met een financiële tussenkomst van de gemeente en de 

boerderijklassen ( 2 dagen) - Balen 2de leerjaar 

zeeklassen ( 5 dagen) - Middelkerke 4de leerjaar 

bos-sportklassen ( 5 dagen) - Massembre 6de leerjaar 

betrokkenen bijdrage over de hele 
schoolloopbaan/lln

ouderbijdrage minder scherpe 
max.factuur

410 euro/lln

gemeentelijke bijdrage 80 euro/lln

oudervereniging 60 euro/lln

school via activiteiten 50 euro/lln 
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ouders. De kleuters van de 3de kleuterklas krijgen 10 lessen 
watergewenning. Ook dit wordt financieel ondersteund door 
de gemeente, de ouders en de oudervereniging. 
Daarnaast tekent de school in op andere sportieve projecten: 
alles met de bal, rollebollen, SVS op woensdagnamiddag, de 
scholenveldloop, de gemeentelijke sportdagen, een sportdag 
georganiseerd door de leermeesters, schaatsen, badminton-
tornooi, initiatielessen volleybal met ondersteuning van de 
Lizzards, … 
Vanaf de derde graad worden de verplaatsingen zoveel als 
mogelijk met de fiets gedaan. Daarnaast kunnen de kinderen 
zich intekenen voor de naschoolse sport, georganiseerd door 
de gemeente in de sportzaal van Linden. 

Onderwijs in de Stip Linden blijft  uitdagend, innoverend en 
is een perfecte trede naar de toekomst van elk kind.

2. gbs “school 3212” Pellenberg 

Gemeentelijke basisschool School 3212 
Kerkplein 2
3212 Pellenberg
tel. 016 46 02 28 - 0478 47 32 51
www.pellenberg.gbslubbeek.be

School 3210 bevindt zich aan het Kerkplein in Pellenberg en  
behoort tot de scholengemeenschap: LBB. Deze bestaat uit 
volgende scholen:
•	 Gemeentelijke basisschool Pellenberg: SCHOOL3212
•	 Gemeentelijke basisschool De Stip in Linden - Binkom
•	 Gemeentelijke basisschool Bierbeek
•	 Gemeentelijke basisschool Boutersem

Het beheerscomité van de scholengemeenschap is:
•	 Schepen van onderwijs Lubbeek: Gilberte Muls
•	 Schepen van onderwijs Boutersem: Chris Vervliet
•	 Schepen van onderwijs Bierbeek: Stefaan Van Haegen-
borgh

Voor vragen i.v.m. onderwijs kan je 
steeds terecht bij:
•	 Onderwijsdienst van de gemeente: 
016 47 97 76

Schoolhoofd is Mevr. Kristien Clits.
Samen met de twee vestigingsplaatsen, 
GBS De Stip in Linden en GBS De Stip in 

Binkom, vormt onze school het gemeentelijk onderwijs van 
Lubbeek.

Als pedagogisch project opteert het schoolbestuur voor de 
doelstellingen van het overkoepelend orgaan O.V.S.G. (On-
derwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten vzw). Om 
de eindtermen voor het basisonderwijs opgelegd door de 
Vlaamse Gemeenschap te behalen, kiest de school eveneens 
voor de pedagogische doelstellingen en de didactische prin-
cipes vastgelegd in de leerplannen uitgegeven bij O.V.S.G.
In onze school staat elk kind centraal: in onderstaand spinne-
tje leert u onze visie kennen.

Zo komen wij tot het volgend opvoedingsprofiel voor onze 
school:
•	 Het is een Nederlandstalige school waar kinderen  
 voorbereid worden op een leven en werken in een  
 multiculturele samenleving.
•	 Het is een pluralistische school waar we proberen te  
 komen tot een levensstijl gericht op eerbied en inzet  
 voor de medemens. Dat houdt onder meer in dat men  
 eerbied heeft voor elke geloofsovertuiging of levensvisie.
•	 Het is een basisschool die vanuit de traditie en de huidige  
 gevoeligheid voor kwaliteitszorg streeft naar kwaliteit,  
 de opvoeding en de dienstverlening in het onderwijs.
•	 Het is een school waar de kinderen een leefgemeenschap  
 vinden waar ze zich thuis voelen, met een relatie van  
 vertrouwen en waardering naar ieders persoonlijkheid.

Het schoolteam kiest in overleg met en met de steun van het 
schoolbestuur voor die onderwijsmethodes en leerboeken 
die inhoudelijk het dichtst de voorgeschreven leerplannen 
benaderen. De school tracht de vernieuwingen in leerboeken 
en onderwijsmethodes te volgen, niet alleen met als doel het 
behalen van de voorgeschreven ontwikkelingsdoelen en leer-
lijnen, maar ook om uw kind een hedendaags onderwijspak-
ket aan te bieden.

Bij middel van aangepaste didactische media en een gedif-
ferentieerd leerstofaanbod wordt ingespeeld op de moge-
lijkheden en de grenzen van de klasgroep en van het indivi-
duele kind. Kwaliteitsverbetering is een continue zorg zowel 
de inhoud die aangeboden wordt als het verloop van het 
leerproces.
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Het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs bevat twee 
lestijden levensbeschouwelijke vakken. Er is de vrije keuze 
tussen één van de erkende godsdiensten en niet-confessio-
nele zedenleer. Wie dit wenst kan bij gemotiveerde aanvraag 
eventueel een vrijstelling bekomen.

Wij informeren de ouders grondig en doen dit op verschil-
lende manieren: via het heen- en weerschrift, mapje en/of 
zakje in de kleuterklassen, de klasagenda, het schoolrapport, 
gesprekken en mededelingen in de lagere school.
Het wederzijds naleven van deze afspraken komt het welbe-
vinden en de betrokkenheid van onze leerlingen ten goede 
en bevordert de samenwerking: “Kind, ouders en leerkrach-
ten”.

Het schoolbestuur/directie bepaalt autonoom de indeling in 
groepen.  De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis 
van leeftijd en ontwikkelingsniveau. 

De lagere schoolkinderen worden ingedeeld in groepen op 
basis van leeftijd en leervorderingen.
Het kind behoort tot een groep als het meer dan de helft van 
de activiteiten volgt in die groep.

Voor bepaalde activiteiten kunnen de kinderen in één of 
meer andere groepen worden ingedeeld.

In september 2014 zijn we gestart met vijf kleuterklassen: één 
instapklasje, en 4 kleuterklassen. 

In de lagere school hebben we 12 klassen: van elk leerjaar 
2 klassen, waarvan er 2 leerjaren volledig gesplitst zijn en 3 
leerjaren gedeeltelijk gesplitst zijn, uitgezonderd 1 leerjaar 
dat deeltijds ondersteund wordt .

Op de teldag van 1 februari 2014 telden we 82 kleuters en 
175 leerlingen van de lagere school. Na elke schoolvakantie 
verwelkomen we onze nieuwe kleuters in het instapklasje.
Onze school telt 26 vaste personeelsleden waaronder 6 kleu-
terleidsters, 11 leerkrachten lager onderwijs en 6 bijzondere 
leerkrachten. Het onderwijzend team bestaat grotendeels 
uit vrouwelijke leerkrachten. Het team wordt versterkt door 
een voltijdse directie, Kristien Clits. Vroeger werd zij bijge-
staan door een halftijdse  beleidsmedewerker maar gezien 
de besparingsmaatregelen werden er vanaf september 2014  
hiervoor geen middelen meer voorzien vanuit de gemeente .  
De directie wordt nog bijgestaan door een deeltijdse zorg-
coördinator, een deeltijdse zorgleerkracht , een deeltijdse 

ICT-coördinator en een deeltijdse 
administratieve kracht. 
Onze instapklas kan ook rekenen op 
een deeltijdse (8/32) kinderverzorg-
ster. 

Voor de kleutergym en de gym van 
de lagere school is een gymleer-
kracht aangesteld. Voor de levens-
beschouwelijke vakken (RKZ, NCZ 
en Islam) zijn er drie leerkrachten 
aangesteld.

In onze school zijn twee personeelsleden die dagelijks het 
middagtoezicht op zich nemen. De leerkrachten engageren 
zich mee om dit toezicht goed te laten verlopen.

Het hoofdgebouw wordt onderhouden door poetspersoneel 
van de gemeente. De containerklassen, de refter en de sport-
hal worden onderhouden door een poetsfirma. 

Infrastuctuur 

De schoolgebouwen bestaan uit een vaste blok kleuterschool 
en lagere school. Achter de sporthal staan 5 containerklassen, 
die optimaal gebruikt worden. Deze lokalen zijn verouderd 
en aan vernieuwing toe.
Het nieuwbouwproject zit in de ontwerpfase. Er zullen 8 
nieuwe lokalen gebouwd worden op en rond de refter. Een 
voorlopige prognose is dat de bouwwerken zullen starten in 
2016 en dat de nieuwbouw begin 2017 beëindigd zal zijn.

Extra- murosactiviteiten

In onze school worden extra- murosactiviteiten georgani-
seerd. Het is de bedoeling om “buitenshuis en buitenschools” 
aan geïntegreerd en stimulerend groepswerk te doen.
In het vierde leerjaar worden sportklassen georganiseerd. 
De zesdeklassers sluiten hun loopbaan in onze school af met 
de felbegeerde sneeuwklassen. Hier moeten we alert blijven 
zodat we de scherpe maximumfactuur niet overschrijden.
De leerlingen verblijven steeds in gebouwen met een goede 
infrastructuur en een verzorgde keuken.
Deze activiteiten zijn een groot succes bij de leerlingen. Er 
wordt tijdens de lessen intensief voorbereid.
Om deze activiteiten te kunnen blijven financieren  wordt er 
gerekend op de steun van het oudercomité en de gemeente. 
Door hun financiële steun maken ze het mogelijk om deze 
activiteiten te doen. 

In juni hebben de kinderen van het vierde leerjaar een 
driedaagse uitstap naar Brugge gedaan. Ze verbleven in het 
Bloso-centrum en hebben naar hartenlust kunnen sporten.
In maart gingen de leerlingen van het zesde leerjaar op 
sneeuwklassen naar Leseyn in Zwitserland. Met heel de 
school werden er acties georganiseerd  om de meerdaagse 
uitstappen te sponseren. 

Het oudercomité speelt een belangrijke rol in onze school. 
Ze ondersteunen zowel financieel als praktisch onze school. 
Tijdens de verschillende schoolse activiteiten engageren ze 
zich om te helpen en te steunen waar het nodig is. 
Op 27 juni 2014 hebben 39 leerlingen van het zesde leerjaar 
hun getuigschrift basisonderwijs behaald, met zeer goede 
resultaten.

Tijdens de rinkeldagen en de  verkeersweek werden de leer-
lingen gestimuleerd om te voet of met de fiets naar school te 
komen. Verschillende activiteiten werden georganiseerd om 
kinderen bewuster te maken in het verkeer. 
We kunnen steeds rekenen op de hulp van de politie van 
Lubbeek en wielertoeristen van Pellenberg.
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In maart organiseerden we een grote projectweek rond de 
het thema Fair Trade: “ H eerlijk is heerlijk! “. We sloten de 
projectweek af met een groots schoolfeest. Als school zijn 
wij de ideale partner om werk te maken van deze vorm van 
ontwikkelingssamenwerking. Wij zijn immers dagdagelijks 
bezig met de volwassenen van de toekomst en jong geleerd 
is nog altijd oud gedaan. Eén van onze visies is dat we het 
belangrijk vinden om onze leerlingen van jongs af aan sociale 
houdingen en waarden mee te geven onder andere door met 
open blik te kijken naar de wereld. Als school staan we achter 
het idee van eerlijke handel en duurzame landbouw. 

Eén van de lopende projecten is dat we reeds geruime tijd 
fair trade drankjes aanbieden, dat we het prioritair vinden 
dat kinderen inheems fruit leren kennen en eten. We gaan 
bewust om met afval, stimuleren het gebruik van drinkbus-
sen en brooddozen en op de speelplaats gebruiken we een 
drinkwaterfontein. Onze school meent het! 

Het project mondde uit in een fantastisch schoolfeest:  
Eerlijk = Heerlijk”.  De eindtermen in ons achterhoofd hou-
dende werkten we van kleuters tot het zesde leerjaar rond dit 
thema, hielpen we de kinderen hun blik verruimen en lieten 
hen kritisch nadenken over politieke, economische, sociale en 
ecologische situaties. Om dit project zo volledig mogelijk te 
belichten deden we beroep op subsidies van “Kleur Beken-
nen.”

Op kleuterniveau ging het er spelenderwijs aan toe en 
kwamen thema’s aan bod uit de onmiddellijke leefwereld 
van deze ukkies. Dierenrechten, gezonde voeding , afval, 
rechten van het kind en eerlijke handel. Zowel op klassikaal 
als individueel niveau werd er op alle domeinen rond deze 
thema’s gewerkt. Alle kleuters namen deel aan de workshop “ 
Muzikaal pak rond eerlijke handel” 

In de eerste graad ging het vooral om kennismaking met 
andere culturen en de mensen uit andere continenten. De 
leerlingen van het eerste leerjaar namen deel aan de work-
shop “Kind zijn in Afrika” het tweede leerjaar werkte met de 
kinderrechtenkoffer. Aan de hand daarvan illustreerden we 
dat verschillende culturele en sociale groepen ook verschillen 
normen en waarden hanteren.

In de tweede graad reikte dit thema verder en werd de eco-
nomie ,de duurzaamheid en de in-en export belicht. “Onze 
eigen boontjes doppen” een boeiende informatieronde om 
het thema vulling te geven aangevuld door een bezoek aan 
een bioboerderij. De verschillen tussen ons land en de zuide-
lijke landen waren het onderwerp in het vierde leerjaar . Zij 
namen tevens deel aan de workshop “ Groetjes uit Senegal” 

De derde graad ging de opwarming van de aarde bestuderen 
en zocht naar alternatieve energiebronnen. De genetische 
modificatie werd er uitgediept aan de 
hand van concrete voorbeelden om zo 
de technologie uit te leggen.

Het was een mini wereldfeest waar 
alle participanten van onze school hun 

steentje toe bijdroegen. Waar onder andere ook een ruilbeurs 
werd gepland. Leerlingen mochten nog bruikbaar speelgoed 
mee naar school brengen , hiervoor ontvingen ze dan bonne-
tjes waarmee ze op hun beurt weer ander speelgoed konden 
kopen. De overschot van het ingezamelde speelgoed ging 
niet verloren maar daar steunden we een goed doel mee.

Gedurende het ganse schooljaar brachten de leerlingen van 
het vierde ook maandelijks een bezoek aan het bejaarden-
huis. Deze bezoekjes worden echt wel geapprecieerd door de 
bejaarden . De onbevangenheid en enthousiasme van onze 
kinderen doen het ijs makkelijk smelten. We vinden het be-
langrijk dat ze  opgroeien met de idee dat ze iets kunnen be-
tekenen voor anderen. Dat het niet gaat om grootse dingen, 
maar wel kleine dingen die je elke dag gewoon kan doen. En 
dat doen onze kids van school 3212 zeker en vast.

Sporten vinden we in onze school belangrijk: Zowel de kleu-
ters als de leerlingen van de lagere school krijgen elke week 
twee lestijden sport. Vanaf het derde kleuterklasje wordt er 
tweewekelijks gezwommen. 

Tijdens de speeltijden hebben de leerlingen kans om op een 
sportieve manier  bezig te zijn: de basketring, het voet-
balplein, de speelkoffer,…. nodigen uit om vrijblijvend te 
sporten.Schaatsen, sportdagen, “rollebolle”, “alles met de bal”,  
behoren tot ons sportpakket.Na de schooluren is er ook kans 
om te sporten: dit wordt georganiseerd door de gemeente. 
Zowel de tweede en derdekleuterklas als de kinderen van de 
lagere school krijgen de kans om te sporten.

Op 13 oktober trok de derde graad naar een tentoonstel-
ling in Binkom, met als thema:” de Groote oorlog.” Vrijwil-
ligers leidden ons rond en zo kwamen we te weten wat er 
in Binkom en omstreken allemaal gebeurde. De mond van 
onze leerlingen viel open bij het horen van deze gruwelijke 
verhalen. Foto’ s , affiches en gebruiksvoorwerpen maakten 
het voor onze leerlingen aanschouwelijk. Het verhaal van de 
burgemeester en de boerendochter leerde hen hoe dezen de 
oorlog ervaren hebben. Wat later bezochten ze  een interac-
tief toneelstuk in de Santro.  Het verteltheater HikkeTakke Toe 
bracht het stuk “Ten aanval;”. Samen gingen we op stap met 4 
Britse jonge soldaten die naar het arme België trokken om de 
overwinning mee te maken. Hier aangekomen was de glorie 
ver te zoeken. Soms leek het of we samen met hen in de loop-
graven schuilden en de oorlog echt mee beleefden. Wereld-
oorlog I,  een gebeurtenis die we nooit mogen vergeten

In november schonken we aandacht aan de “dag van het 
kind”.  Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag 
van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag willen we 
onze kinderen eens extra in de watten leggen , er werd een 
hele dag gespeeld, de speeltijden werden verlengd  en dat 
wisten ze wel te appreciëren . 

De bibliotheek van Lubbeek brengt een grote meerwaarde 
voor onze leerlingen. Door de goede samenwerking met het 
personeel van de bibliotheek van Lubbeek kunnen onze kin-
deren genieten van een groot en aangepast boekenaanbod. 
De medewerkers van de bib steunen onze leerkrachten in 
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hun zoektochten naar boeken. Ze brengen de boeken naar 
de boekenhoek in de school. 

“Een mens is niet zomaar een dingetje,
iets bloots.

Diep in dat dingetje verbergt
zich iets groots.

Er woont een wonder is,
iets ongelooflijk machtigs.

Een kind is meer dan alleen
iets engelachtigs.

Ik weet niet wat het is,
dat niet maar ik maak me sterk:

Zo’n mensenkind is niet
alleen maar mensenwerk.”

TH

3. gbs “de stIP” bInkom

Gemeentelijke basisschool “De Stip” Binkom
Schoolstraat 43211 Binkom   
tel. 016 63 11 54
directie.binkom@gbslubbeek.be
www.gbslubbeek.be

Voor de periode januari tot augustus 2014 zie jaarver-
slag GBS “De Stip” Linden-Binkom

De Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool “de Stip” 
Binkom vormt samen met GBS “de Stip” Linden en GBS 
SCHOOL3212 Pellenberg het gemeentelijk onderwijs van 
Lubbeek. De schepen van Onderwijs is mevrouw Gilberte 
Muls.

Sinds 1 september 2014 is GBS “De Stip” Binkom een au-
tonome school. Tot dan was zij een vestiging van GBS”De 
Stip” Linden-Binkom. Dit impliceert dat de school nu een 
eigen directeur heeft. Voor deze taak is An Courant op proef 
aangesteld. Daar de school geen 180 leerlingen telt, heeft 
de directie nog een lesopdracht van 10/24.

Door de splitsing van de scholen zal elke school nu nog 
beter zijn eigen karakter kunnen ontwikkelen. Zo zal het 
algemeen beleid van elke school nog gerichter en accurater 
uitgebouwd kunnen worden. In de kleine familieschool 
zullen directie, leerkrachten en ondersteunend personeel, 
elke dag weer, het beste van zichzelf kunnen geven. Zij 

proberen een kwalitatief en veilig 
klimaat te creëren waarbij de to-
tale persoonlijkheid van elke kind 
centraal staat.

3.1. Infrastructuur

De school is gelegen in de School-
straat in de dorpskern van Binkom. 
De leerlingen zijn er gehuisvest in 
2 gebouwen. Het oude schoolge-
bouw, gelegen Tiensesteenweg 51, 
delen zij momenteel met de IBO. 

In 2014 werd er hard gewerkt aan de nieuwbouw van de 
school. Op 19 december 2014 werd de nieuwbouw voorlo-
pig opgeleverd. De verhuis van de oude gebouwen naar de 
nieuwbouw gebeurde tijdens de kerstvakantie. 

Het gebouw omvat 3 kleuterklassen, 3 grote lagereschool-
klassen, die door een moduleerbare wand kunnen herleid 
worden tot 6 kleinere klassen, een secretariaat, een directie-
lokaal, een leraarskamer, een zorglokaal, 2 klaslokalen voor 
de levensbeschouwelijke vakken, een EHBO-lokaal, een 
experimenteerklas en een mooie polyvalente ruimte.
Op 5 januari 2015 zullen de leerlingen en de leerkrachten 
starten in het nieuwe gebouw. Dit zullen zij niet ongemerkt 
voorbij laten gaan.

Het gebouw, gelegen Schoolstraat2, zal blijven dienst doen 
als refter.
In september werd er een subsidiedossier ingediend bij de 
provincie Vlaams- Brabant voor het verkrijgen van subsidies 
voor een groene speel- en leerruimte rondom de nieuw-
bouw. Zo willen we ook buiten de muren van ons schoolge-
bouw een omgeving creëren waar kinderen kunnen leren, 
ontspannen en zich thuis voelen. In december kregen we 
bericht dat deze subsidies toegekend worden. In 2015 zul-
len deze werken uitgevoerd worden.

3.2. Leerlingen- leerkrachten 

GBS “ De Stip” Binkom rekruteert vooral leerlingen uit groot- 
Lubbeek.
Net als vorig jaar zet de positieve evolutie in het leerlingen-
aantal zich verder, wat natuurlijk implicaties heeft op de 
personeelsformatie. 

Sinds de bouw van de nieuwe school, die op 5 januari 2015 
in gebruik zal genomen worden, kent het leerlingenaantal 
een sterke stijging. Verwachting is dat deze trend zich blijft 
verderzetten want het nieuwe schoolgebouw is zodanig 
geconcipieerd dat het 3 kleuterklassen en 6 lagere school-
klassen kan herbergen  met een totaal van 180 leerlingen.  

Binkom
06-07 KS 31

LS 37
07-08 KS 33

LS 47
08-09 KS 32

LS 48
09-10 KS 33

LS 57
10-11 KS 29

LS 52
11-12 KS 29

LS 54
12-13 KS 24

LS 59
13-14 KS 29

LS 61
14-15 KS 40

LS 67
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In de tabel op vorige pagina vindt u het leerlingenaantal op 
de teldag , startend vanaf het schooljaar dat GBS Pellenberg  
en GBS Linden-Binkom gesplitst werden tot op heden. 

In de school van Binkom geldt nog geen voorrangsregeling 
i.v.m. de inschrijvingen. De vrije inschrijvingsregeling wordt 
hier nog gevolgd.

Tot vorig schooljaar stelde het schoolbestuur voor de 
school Linden-Binkom een halftijdse beleidsondersteuner, 
ter ondersteuning van de directeur, aan.  
Voor schooljaar 2014-2015 is de beleidsondersteuning om-
wille van de herstructurering van beide vestigingen en uit 
besparingsmaatregelen vanuit de gemeente ingedijkt tot 
een halftijdse opdracht voor de 3 scholen ( Linden, Binkom 
en Pellenberg). School Binkom ontvangt echter geen bijko-
mende lestijden ten laste van de gemeente. 

In september 2014 zijn wij gestart met 2 graadkleuterklas-
sen: KO+K1 en K2+K3
In de lagere school zijn er 3 graadklassen. De 1ste graad 
wordt voor 12 lestijden ontdubbeld voor Nederlands en 
wiskunde. De 2de graad krijgt tevens ondersteuning voor 
13 lestijden.

Onze school telt 14 personeelsleden, 5 voltijdse leerkrach-
ten en 9 deeltijdsen. Zij staan onder leiding van directeur 
An Courant. Haar opdracht bestaat uit 14/24 directie, 6/24 
lesopdracht in de tweede graad en 4/24 zorg. Zij wordt 
bijgestaan door de zorgcoördinator(6/36), de ICT-coördina-
tor(4/36) en 2 administratieve krachten (4/36 en 8/36)
Het onderwijzend personeel bestaat vooral uit vrouwelijke 
leerkrachten. Onze school kent slechts 1 vaste mannelijke 
leerkracht. 
Voor kleuterturnen is er een kleuterjuf aangesteld en voor 
L.O. in de lagere school een leermeester L.O. . Voor de le-
vensbeschouwelijke vakken (RKG en NCZ) zijn er 2 bijzon-
dere leermeesters aangesteld.
  
Naast het beleids- en ondersteunend personeel kan de 
school ook rekenen op logistieke ondersteuning en mid-
dagtoezicht ( 2 deeltijdse gemeentelijke personeelsleden). 
De leerkrachten engageren zich mee om dit toezicht goed 
te laten verlopen. Het onderhoud van de school wordt 
verzekerd door het gemeentelijk onderhoudspersoneel. (3 
deeltijdse poetsvrouwen).
Daarnaast blijft één buschauffeur aangesteld voor de scho-
len Linden en Binkom. Hij staat in voor het school- thuis-
vervoer in Binkom en Lubbeek en voor de vaste diensten 
van de scholen Linden en Binkom zoals zwemmen, turnen, 
culturele uitstappen, verkeersparken, bezoek aan secun-
daire scholen…. Hij vult ook het onderhoudspersoneel aan.

 Vanaf 1/9/2014 levert het OCMW Lubbeek schoolmaaltij-
den aan de 3 gemeentelijke basisscho-
len. Voorheen werden deze nog ver-
zorgd door de externe firma “Ma Cuisine”. 
De interne afspraken met het OCMW zijn 
vastgelegd in een afsprakennota.  

3.3. De STiP Binkom en haar externe partners 

De directeurs van de verschillende gemeentelijke scholen 
van Lubbeek kozen ervoor om de samenwerking met het 
vrij CLB van Leuven, Karel Lotharingenstraat; 3000 Leuven 
verder te zetten. Dit werd bekrachtigd door de gemeen-
teraad. Er werd een nieuw beleidscontract opgesteld dat 
geldend is tot 31/8/2020. De bepalingen van het beleids-
contract werden geconcretiseerd in de afsprakennota die 
jaarlijks bijgestuurd kan worden.

De intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zon-
der rechtspersoonlijkheid, in de vorm van een interlokale 
vereniging, voor de vorming van een scholengemeenschap 
basisonderwijs voor de schooljaren 2014- 2015 tot en met 
2019-2020 kende op 1 september 2014 een verlenging in 
de scholengemeenschap LBB (gemeentelijke basisscholen 
van  Linden, Binkom, Pellenberg, Bierbeek, Boutersem) 
en dit tot 31/08/2020. De administratieve zetel van LBB is 
gelegen Kerkplein 2 te Pellenberg.
Het beheerscomité van de scholengemeenschap bestaat 
uit: mevrouw Gilberte Muls (schepen van onderwijs Lub-
beek), mevrouw Chris Vervliet (schepen van onderwijs 
Boutersem en de heer Stefaan Van Haegenborgh (schepen 
van onderwijs Bierbeek)

Het schoolbestuur opteert als pedagogisch project voor 
de doelstellingen van OVSG (Onderwijssecretariaat van 
Steden en Gemeenten vzw). Om de ontwikkelingsdoelen 
en eindtermen voor het basisonderwijs, opgelegd door de 
Vlaamse gemeenschap, te behalen, kiest het schoolbestuur 
eveneens voor de leerplannen van OVSG.
De school en de gemeente blijven OVSG raadplegen als 
ondersteunend orgaan voor vernieuwingen in het gemeen-
telijk onderwijs, juridische en pedagogische dossiers. 

3.4. De STiP Binkom pedagogisch

De directeur op proef dient, zoals voorgeschreven werd 
in de selectieprocedure, een beleidsplan op te stellen dat 
loopt over twee schooljaren. Dit beleidsplan omvat de 
beleidsintenties van de directeur met de concrete acties 
die binnen de aangegeven periode dienen nagestreefd 
te worden. Via dit plan wil het schoolbestuur de continue 
ontwikkeling verzekeren van de school.
Het beleidsplan kadert binnen het streven naar kwaliteits-
zorg en het tot uiting laten komen van de visie van onze 
school. Het geeft voor het schoolteam en voor de directeur 
de richting aan om een professionele schoolcultuur vorm te 
geven.

Doorheen het beleidsplan wordt er gewerkt om een cultuur 
te ontwikkelen, om een collectieve aanpak te promoten, 
om vervolgens kwalitatief onderwijs te realiseren, te bewa-
ken en eventueel te verbeteren.
Werken aan kwaliteit gebeurt eveneens vanuit een missie. 
Het kleine schooltje van Binkom is al jaar en dag “de kleine 
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vestiging van” geweest. Binnen het leerkrachtenteam is er 
een grote nood om de eigen schoolcultuur te concretise-
ren.

De missie van onze school is dat we ons willen profileren 
als het gezellige familiale dorpsschooltje, met een eigen-
heid, gelegen in een oase van groen en rust waar iedereen 
welkom is en iedereen mag zijn wie hij is. Waar niet alleen 
het cognitieve maar vooral de totale persoonlijkheid van 
elkeen belangrijk is.

Op pedagogisch vlak houdt dit in dat we het pedagogisch 
project verder gestalte willen geven.
 De school streeft naar een harmonische persoonlijkheids-
vorming en hecht evenveel waarde aan de kennisverwer-
king als aan de attitudevorming. Wij hebben er oog voor 
dat zowel cognitieve, dynamisch-affectieve en psycho-
motorische componenten aan bod komen en regelmatig 
worden geëvalueerd en gerapporteerd.
Daarom werden de rapporten in een nieuw kleedje 
gestopt. Wij vinden het belangrijk dat de verschillende 
domeinen weergegeven worden op het rapport zodat de 
leerlingen geëvalueerd worden op hun totale persoonlijk-
heid. Evenals dat leerlingen aan zelfevaluatie doen.

Het zorgbeleid wordt nog verder uitgebreid en geoptimali-
seerd. Daarvoor is het noodzakelijk om te beschikken over 
een kindvolgsysteem dat op efficiënte wijze en mits mini-
male draaglast kinderen volgt in hun totale ontwikkeling.
Daar de slogan van onze school “Gezonde traditie hand in 
hand met doordachte vernieuwing” is, willen we dit stap 
voor stap invoeren. De invoering van een digitaal kindvolg-
systeem zal gebeuren in verschillende deelaspecten. Pas 
wanneer een bepaald deelaspect door alle leerkrachten ge-
implementeerd is, wordt er overgegaan naar een volgend 
deelaspect.

Dit schooljaar blijven we ook inzetten op  sociale vaardig-
heden. Dit gebeurt aan de hand van een aantal thema’s 
die we als school gezamenlijk aanpakken. Het doel is de 
omgang in veranderlijke sociale contexten tussen enerzijds 
de leerlingen onderling en anderzijds tussen de leerlingen 
en hun omgeving,  te bevorderen. 

Tevens blijven we inzetten om de verschillende leergebie-
den uit te diepen en nog beter op elkaar af te stemmen. 
In het nascholingsbeleid van de vorige directie is al een 
tweetal jaren sprake van het in kaart brengen van een leer-
lijn muzische vorming. De leerkrachten verzamelden al een 
aantal vaste activiteiten rond de domeinen beeld, drama en 
muziek. Daarom is het zeer zinvol om deze prioriteit verder 
op te nemen en af te werken. Dit schooljaar brengen we 
muziek verder in kaart en gaan op zoek naar een verticale 
lijn. We starten ook met het domein beweging zodat we 
volgend jaar de verticale lijn kunnen vastleggen.
Ook het talenbeleid nemen we verder onder de loupe.

Verder bereidt de school zich voor op de invoering van het 
M-decreet in september 2015.  ‘M’ staat voor maatregelen 
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Het decreet zet de poort open naar een meer inclusief on-
derwijs. Het doel is meer leerlingen in het reguliere onder-

wijs te houden en minder leerlingen te laten doorstromen 
naar het buitengewoon onderwijs en anderzijds meer leer-
lingen uit het buitengewoon onderwijs te verwelkomen in 
het reguliere onderwijs. Het onderwijs als een afspiegeling 
van de maatschappij dus, waarbij we onze kinderen leren 
dat we allemaal tot dezelfde wereld horen, met of zonder 
beperkingen. Minder segregatie en meer inclusie. 
Jammer genoeg zijn er geen extra middelen toegekend aan 
het onderwijs en is de expertise van de leerkrachten nog 
niet voldoende groot. Het bijspijkeren van deze expertise 
wordt dus nog een opdracht voor de komende jaren. De 
reeds aanwezige expertise uit het buitengewoon onderwijs 
zal hiervoor hopelijk ingezet kunnen worden.

3.5. De Stip Binkom “anders”

3.5.1. Activiteiten om het onderwijs te verlevendigen 

Naar aanleiding van de gehouden ouderenquête en de 
steeds hoger oplopende kosten, werd er geopteerd voor 
een herorganisatie van de bestaande extra-murosactivitei-
ten.  Vanaf september 2014 kent de nieuwe regeling haar 
uitvoering en blijven we binnen de landsgrenzen nl 

Vermits onze school bestaat uit graadklassen zal deze rege-
ling voor Binkom pas volgend schooljaar in voege gaan.
De school kan deze activiteiten organiseren dankzij de fi-
nanciële ondersteuning van de verschillende betrokkenen: 

De oudervereniging speelt een belangrijke rol in onze 
school. Zij ondersteunen zowel financieel als praktisch onze 
school. Tijdens de verschillende activiteiten engageren zij 
zich om te helpen en te steunen waar nodig.

De meerdaagse schooluitstappen zijn echter niet de enige 
activiteiten waardoor we ons onderwijs levendig en aan-
schouwelijk maken. Alle klassen organiseerden op klasni-
veau verschillende leeruitstappen.
De kleuters trokken naar het provinciaal domein van Diest,  
de tandarts,  het bos,  de boerderij, het bejaardentehuis, …  
De lagere schoolklassen gingen op pad naar Heverlee bos,  
het verkeerspark, de doe-aan-sport-beurs, het gemeente-
huis... We verkenden ook het landschap van eigen gemeen-
te en wandelden de nieuw opengestelde voetweg 60 in.
De leerlingen van de derde graad bezochten ook 2 secun-
daire scholen.

boerderijklassen ( 2 dagen) - Balen 1ste graad

zeeklassen ( 5 dagen) - Middelkerke 2 de graad

bos-sportklassen ( 5 dagen) - Massembre 3 de graad

betrokkenen bijdrage over de hele 
schoolloopbaan/lln

ouderbijdrage minder scherpe 
max.factuur

410 euro/lln

gemeentelijke bijdrage 80 euro/lln

oudervereniging 60 euro/lln

school via activiteiten 50 euro/lln 
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Tevens blijven we aandacht besteden aan het verkeer. 
Hiervoor organiseerden we een “Strapdag”. Zo willen we de 
kinderen aanzetten om te voet of met de fiets naar school 
te komen. In samenwerking met CM leerden we ook over 
gezonde voeding via een levensgrote voedingsdriehoek 
en kregen we een drinkwaterfontein ter beschikking. De 
kinderen konden naar hartenlust water drinken.
Een van de lopende projecten is dat het elke woensdag 
fruitdag is en we verder de kinderen aanmoedigen om de 
andere dagen ook zoveel mogelijk fruit te eten. Verder gaan 
we bewust om met afval en stimuleren we het gebruik van 
drinkbussen en brooddozen.

Ook de cultuureducatie heeft zijn plaats binnen onze 
school. Dit schooljaar woonde elke klas, ook de kleuters,  
reeds een theatervoorstelling bij in het Cultureel Centrum 
De Maere. 
De derde graad kon genieten van een interactieve voorstel-
ling in teken van 100 jaar oorlog. Het verteltheater Hikke 
Takke Toe  bracht het stuk “Ten Aanval”.
Deze voorstellingen worden gesponsord door de ouderver-
eniging. 
We namen ook deel aan projecten die vanuit de gemeente 
ondersteund worden. Zo bezocht de derde graad onder 
begeleiding van gidsen van de heemkundige kring de ten-
toonstelling ‘De Groote Oorlog’ in de kerk van Binkom.

In kader van onze werking aan het talenbeleid hebben boe-
ken een onschatbare educatieve waarde. Om de 14 dagen 
kunnen de kinderen, samen met de klasleerkracht, terecht 
in de schoolbib in Binkom. De bibliothecaris voorziet, op 

vraag van de leerkrachten, steeds een rijk pallet aan boeken 
binnen een thema om in de klas te gebruiken. 
Verder nodigden we ouders en grootouders tijdens de 
voorleesweek uit om te komen voorlezen.

3.5.2. De STip Binkom sportief 

Onze school is een sportieve school. We willen hiermee de 
basis leggen in de opvoeding tot een gezonde levensstijl 
. Voldoende beweging is vinden we heel belangrijk. Elke 
week krijgen de kinderen 2 lestijden turnen. Om de twee 
weken gaan alle klassen zwemmen. en dit met een financi-
ele tussenkomst van de gemeente en de ouders. De kleu-
ters van de 3de kleuterklas krijgen 10 lessen watergewen-
ning en dit met financiële steun van de oudervereniging. 
Daarnaast tekent de school in op andere sportieve pro-
jecten: alles met de bal en rollebolle o.l.v. SVS (Stichting 
Vlaamse Schoolsport), de scholenveldloop, de gemeen-
telijke sportdagen, een sportdag georganiseerd door 
de leermeesters, schaatsen, initiatielessen volleybal met 
ondersteuning van de Lizzards, initiatielessen badminton… 
Daarnaast kunnen de kinderen zich intekenen voor de 
naschoolse sport, georganiseerd door de gemeente in zaal 
Santro i.s.m. Sporty. 

3.5.3. De Stip Binkom: Hartveilige school

In 2014 volgden de leerkrachten een EHBO-cursus i.s.m. het 
Rode Kruis. Zij leerden ook de werking van het AED-toestel. 
Hiervoor ontvingen zij op 17 september 2014 van Robert 
Treckels, verantwoordelijke van het Rode Kruis Tienen het 
label van hartveilige school.   

jaarverslag gemeente Lubbeek 2014
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Culturele zaken

1. cultuur 

1.1. Activiteitenverslag 2014

1.1.1. Viering huwelijksjubilea op zaterdag 15 maart

Alle jubilarissen die in de eerste helft van 2014 vijftig, zestig 
of vijfenzestig jaar getrouwd waren, werden op zaterdag 15 
maart in feestzaal Libbeke gehuldigd.  
Na ontvangst met een glaasje volgde de toespraak door de 
schepen van feestelijkheden. Daarna mochten de koppels 
het gulden boek tekenen en kregen ze een oorkonde en een 
boeket bloemen als aandenken. Na het officiële gedeelte 
volgde een broodjeslunch als afsluiter.

1.1.2.Herdenking WO I: voorstelling programma 2014 op 
vrijdag 4 april

Op vrijdag 4 april werd in de refter van de gemeentelijke 
basisschool De Stip Linden het herdenkingsprogramma 2014 
voorgesteld door de werkgroep. 

1.1.3. “Lubbeek Feest!” in het kader van het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap op zaterdag 5 juli

Op zaterdag 5 juli vond de tweede 
editie van “Lubbeek Feest” plaats op 
de terreinen achter feestzaal Libbeke 
met tal van activiteiten en attracties.  
Lubbeekse verenigingen zorgden 
voor drank en hapjes. 

1.1.4. Herdenking WO I: begeleide 
busrit naar Veltem-Beisem voor in-
woners  op woensdag 27 augustus

Op woensdag 27 augustus vond een herdenkingsplechtig-
heid voor de gevallen militairen van de Eerste Wereldoorlog 
plaats op de militaire begraafplaats van Veltem-Beisem. Naar 
aanleiding hiervan organiseerde de cultuurdienst voor de 
inwoners een begeleide busrit naar Veltem-Beisem. 

1.1.5.  Lubbeekse Open Monumentendag op zondag 14 
september

Open Monumentendag stond in 2014 in het teken van de 
herdenking van de Tweede Uitval uit Antwerpen (9-13 sep-
tember 1914) die reikte tot op het grondgebied van Lubbeek. 
Zowel de tentoonstelling in de Sint-Pieterskerk van Pellen-
berg met rondleidingen door de Heemkundige Kring Libbe-
ke, alsook de lezing van stripauteur Ivan Petrus Adriaenssens 
in de refter van School 3212 trokken een massa kijklustigen. 
De Fanfare Willen is Kunnen zorgde voor een drankje en pan-
nenkoeken. 

1.1.6.  Herdenking WO I: tentoonstelling “1914 in Lub-
beek” op zondag 12 oktober

Meer dan 500 bezoekers lieten zich op de tentoonstelling in 
de Sint-Jan-de-Doperkerk van Binkom onderdompelen in 
het verhaal van de twee eerste woelige oorlogsmaanden in 
Lubbeek met rondleidingen door leden van NSB Lubbeek en 
de Heemkundige Kring Libbeke. In zaal Santro vonden bele-
vingsmomenten door acteurs plaats:  Christiane Hoylaerts als 
Lubbeekse volksvrouw en André Van Langenhoven als Lub-
beekse burgemeester. OKRA Lubbeek Sint-Martinus zorgde 
voor een drankje, broodjes en oorlogswafeltjes. 
Van 13 tot en met 15 oktober vonden de rondleidingen voor 
de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Lubbeekse 
scholen plaats. 

1.1.7.  Viering huwelijksjubilea op zaterdag 22 november

Alle jubilarissen die in de tweede helft van 2014 vijftig, zestig 
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of vijfenzestig jaar getrouwd waren werden op zaterdag 
22 november in feestzaal Libbeke gehuldigd. Na ontvangst 
met een glaasje volgde de toespraak door de schepen van 
feestelijkheden. Daarna mochten de koppels het gulden boek 
tekenen en kregen ze een oorkonde en een boeket bloemen 
als aandenken. Na het officiële gedeelte volgde een broodjes-
lunch als afsluiter.

1.1.8.  Dag van de vrijwilliger op zaterdag 13 december

Op zaterdag 13 december werden in feestzaal Libbeke de 
vrijwilligers, die zich een heel jaar door inzetten voor het 
socio-culturele verenigingsleven in Lubbeek, gevierd met 
een receptie. Ze werden ontvangen in een kleurrijke zaal en 
konden naar hartenlust bijpraten met de andere vrijwilligers. 
De avond werd muzikaal opgeluisterd door het Ensemble 
Piacevole. 

1.1.9. Cursussen in samenwerking met VormingPlus

In 2014 werden volgende cursussen georganiseerd:
•	 Art journaling. Maak je eigen kunstzinnig dagboek
•	 Massagekwartiertjes
•	 Droedels en zentangles
•	 Inleiding in de digitale fotografie 

1.2. Cultuurraad

Bestuur
Vergaderingen : 8
(4/2/2014, 6/3/2014, 1/4/2014, 8/5/2014, 3/6/2014, 4/9/2014, 
7/10/2014, 6/11/2014)

Algemene vergadering
Vergaderingen: 1
(22/5/2014)

1.3. Materiële dienstverlening

Gebruik gemeentelijke materialen:
panelen - nadarafsluitingen - klemmen - staanders - podiu-
melementen - spots - halogeenlampen - geluidsinstallatie 
- sportkoffers - vlaggen - vlaggenmasten – verlengsnoeren - 
tent  - tafels - stoelen - schragen met steunen

1.4. Beheersorgaan Gemeenschapscentrum 
Lubbeek (2014)

Vergaderingen: 0

2. Intern verzelfstandIgd agentschaP  

atelIer voor ceatIeve exPressIe

Op 18/12/2013 besliste de gemeenteraad om het Atelier voor 
Creatieve Expressie – ACE om te vormen van een VZW tot een 
IVA – Intern Verzelfstandigd Agentschap. Een IVA is een ge-
meentelijke dienst met operationele autonomie op financieel 
en beleidsmatig vlak ( personeelsomkadering, programma-
tie e.a.). Tegelijk werd ook het organieke reglement van het 
beheersorgaan van het IVA ACE goedgekeurd; het beheersor-
gaan werd opgericht/ geïnstalleerd conform het decreet van 
28/11/1974 betreffende het cultuurpact. Op 23/06/2014 werd 
de samenstelling van het beheersorgaan goedgekeurd door 
het college van burgemeester en schepenen. 
Marijke Sué werd tijdelijk aangesteld als hoofd van het IVA 
ACE – beslissing college van burgemeester en schepenen 
03/02/2014. Op 26/02/2014 werd de beheersovereenkomst 
tussen de gemeente Lubbeek en het IVA ACE door de ge-
meenteraad goedgekeurd. 

2.1. Doelstelling, doelgroep en aanbod

Het IVA ACE is verantwoordelijk voor het organiseren van 
lessen en activiteiten voor kinderen vanaf de leeftijd van 6 
jaar, jongeren en volwassenen met het doel om zich op een 
creatieve manier te kunnen uiten. Hierna wordt een overzicht 
gegeven van de lessen die georganiseerd werden tijdens het 
schooljaar 2013-2014. Begin september ( schooljaar 2014-
2015) werd het cursusaanbod grotendeels verdergezet. De 
les kalligrafie georganiseerd op maandagnamiddag van 
13u00 tot 15u30 werd evenwel geschrapt; het aanbod op 
maandagavond werd beperkt tot één groep. 

2.1.1. Kinderatelier ( 6 tot 12 jaar)

Creatief bezig zijn voor kinderen, aangepast aan de leeftijd. 
Er wordt geprobeerd om een evenwicht te vinden tussen 
tekenen, schilderen en knutselen. In combinatie met materia-
lenkennis en nieuwe technieken. Er zijn 3 leeftijdsgroepen: 1e 
en 2e leerjaar, 3e en 4e leerjaar en 5e en 6e leerjaar. 
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Woensdag van 13u30 tot 16u00 – 3 leeftijdsgroepen
Zaterdag van 9u30 tot 12u00 – 3 leeftijdsgroepen

2.1.2. Jeugdatelier ( 12 tot 18 jaar)

Een verderzetting van het kinderatelier, aangepaste technie-
ken en een eventuele voorbereiding op het volwassenatelier. 

Woensdag van 17u00 tot 19u30 – 2 parallel groepen 

2.1.3. Tekenen ( volwassenen)

Kennismaken met verschillende grafische materialen ( pot-
lood, houtskool, pastel, ….), via opdrachten en verftechnie-
ken. 

Donderdag van 13u30 tot 16u00 – 1 groep 
Vrijdag van 13u30 tot 16u00  en van 18u00 tot 20u30 – tel-
kens 1 groep 

2.1.4. Tekenen, schilderen en grafiek/ etsen ( volwasse-
nen)

Kennismaken met verschillende 
materialen, grafische- en verftech-
nieken. Er wordt ook een inleiding 
gegeven over de verschillende 
etstechnieken . Zowel hoogdruk als 
diepdruk komen aan bod, etsen, 
houtsnede, monotype, ….

Donderdag van 13u00 tot 15u30 
en van 18u00 tot 20u30 – telkens 1 

groep 
Vrijdag van 13u00 tot 15u30 en van 18u00 tot 20u30 – tel-
kens 1 groep 
2.1.5. Atelier 3D

Op een creatieve, driedimensionale manier bezig zijn met 
allerlei nieuwe technieken en materialen. 

Vrijdag van 18u30 tot 21u00 – 1 groep 

2.1.6. Kalligrafie ( kinderen, jongeren en volwassenen)

Van handschrift tot het leren van schoonschrift, kalligrafie …. 

Maandag van 13u00 tot 15u30 en van 19u00 tot 21u30 – res-
pectievelijk 1 en 2 groepen - volwassenen
Dinsdag van 19u00 tot 21u30 – 1 groep – volwassenen
Woensdag van 14u00 tot 16u00 – 1 groep – kinderen en 
jongeren van 9 tot 16 jaar
Zaterdag van 9u30 tot 12u00 – 1 groep – kinderen en jonge-
ren van 9 tot 16 jaar

2.2. Lesgelden

De inschrijvingsgelden moeten betaald worden voor de start 
van de lessen via overschrijving op het rekeningnummer van 
de gemeente. 

Kalligrafie:

•	 Van september tot en met december – 10 lessen: 40 euro
•	 Van januari tot en met april – 9 lessen: 36 euro

Lesgelden kinderatelier, jeugdatelier, tekenen, grafiek-teke-
nen-schilderen of atelier 3D:

•	 Voor het hele schooljaar: 120 euro
•	 Vanaf de kerstvakantie: 80 euro
•	 Vanaf de paasvakantie: 40 euro

2.3. Locatie en Infrastructuur

De leslokalen van het IVA ACE bevinden zich in de Dorps-
straat 2D te 3210 Lubbeek. Het IVA ACE heeft op de 2de 
verdieping 6 lokalen en een stockage ruimte ter beschikking. 
Het sanitair bevindt zich op de 1ste verdieping. De aangren-
zende buitenruimte wordt samen gebruikt met de buiten-
schoolse kinderopvang. 

De kantoren van de administratie en het hoofd van het IVA 
ACE bevinden zich in hetzelfde gebouw – Dorpsstraat 2B te 
3210 Lubbeek – op de 1ste verdieping. 

2.4. Personeel 

De administratie van het IVA ACE werd bij de omvorming 
overgenomen door één van de administratief medewerkers 
van de buitenschoolse kinderopvang – 19/38. De admi-
nistratie van het IVA ACE is alle werkdagen bereikbaar van 
9u00 tot 12u00. Dit via email ace@lubbeek.be of telefonisch 
016/256698  -  016/256498. 
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Zoals eerder aangegeven werd Marijke Sué aangesteld als 
hoofd van het IVA ACE; ze is eveneens coördinator van de bui-
tenschoolse kinderopvang – 38/38. Ze is bereikbaar tijdens 
de kantooruren of na afspraak – 016/256498. 

Er zijn 3 leerkrachten aangesteld in contractueel verband – 
1,34 VTE; vanaf 01/09/2014 werd het aantal vrijwillige lesge-
vers voor de lessen kalligrafie beperkt tot 2 in plaats van 3. 

De gemeentelijke poetsdienst zorgt voor het onderhoud van 
de lokalen. 

2.5. Beheersorgaan

Het beheersorgaan heeft als opdracht om het hoofd van het 
IVA ACE bij te staan bij het beheer van het agentschap. Het 
heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het be-
heer. Om zijn bevoegdheden te kunnen uitoefenen heeft  het 
beheersorgaan dan ook recht op informatie over alle beleids-
beslissingen betreffende het IVA ACE. 

Het beheersorgaan bestaat uit stemgerechtigde en niet-
stemgerechtigde leden. Hierna volgt een overzicht: 

stemgerechtigde leden
Raf De Canck ( N.VA), Heleen Vangeel ( N.VA), Luc Nouwen ( 
N.VA), Steven Vanhemelryck(  N.VA), Hugo Simoens ( CD&V), 
Jo Pierson ( CD&V), Julie Hendrickx ( CD&V), Francis Mos-
selmans ( Open VLD), Jan Vanbrusselt ( Open VLD), Ann 
De Martelaer (GROEN!), Mon Celis ( Lubbeek Leeft), Liliane 
Vanmellaert ( Sp.a), Guy Commers en Kristien Manteleers ( 
vertegenwoordigers van de gebruikers). 

Niet-stemgerechtigde leden
Davy Suffeleers – schepen ACE 
Marijke Sué – hoofd IVA ACE
Caroline Limbos – deskundige cultuur 

Het beheersorgaan kwam samen op 19/08, 30/09 en 
25/11/2014. Tijdens de eerste bijeenkomst werd de voorzit-
ter, ondervoorzitter en secretaris gekozen. Raf De Canck werd 
verkozen tot voorzitter, Julie Hendrickx tot ondervoorzitter en 
Mon Celis tot secretaris. 

Binnen de schoot van het beheersorgaan werd een huis-
houdelijk reglement voor de gebruikers opgesteld. Het 
reglement bevat een aantal praktische en organisatorische 
richtlijnen om de goede orde in het atelier te bevorderen. 
Voor het overige werd onder andere de programmatie voor 
het schooljaar 2015-2016 besproken. 

2.6. Opendeurweekend

Op zaterdag 21/06 en zondag 22/06 vond het opendeur-
weekend plaats. Het werd op vrijdag 20/06 plechtig geopend 
door de schepen van cultuur/ ACE Davy Suffeleers; dit in 
aanwezigheid van een aantal prominenten, de cursisten en 
de leerkrachten. Het openingsmoment werd gevolgd door 
een receptie. 

De tentoonstelling werd opgesteld door de leerkrachten. Het 
was een leuke gelegenheid voor de cursisten om hun werken 
te tonen aan vrienden en familieleden. Voor het bredere pu-
bliek en ‘toekomstige’ cursisten was het een uitgelezen kans 
om kennis te maken met de werking van het atelier. 

2.7. Cijfergegevens

Schooljaar 2013-2014 – Meer informatie over de lesuren en –
dagen kan worden teruggevonden onder de rubriek ‘Doel-
stelling, doelgroep en aanbod’. 

Ma Di Woe Do Vrij Zat

Kinderatelier 1ste 
en 2de leerjaar

15 15

Kinderatelier 3de en 
4de leerjaar

15 14

Kinderatelier 5de en 
6de leerjaar

19 16

Jeugdatelier 14
7

Tekenen volwas-
senen

9 6
10

Tekenen schilderen 
grafiek/ etsen  vol-
wassenen

9
13

9
10

Atelier 3D 8

Kalligrafie kinderen 
en jongeren 9 tot 
16 jaar

26*

Kalligrafie volwas-
senen*

8 7

Totaal aantal cursis-
ten =
204 + 26 = 230

8 7 70 31 43 45

*Geen gegevens over de spreiding van het aan-
tal kinderen en/ of jongeren over de groepen.

*Geen gegevens over de namiddaggroep en 
één van de avondgroepen op maandag. 

Schooljaar 2014-2015 – Meer informatie over 
de lesuren en –dagen kan worden teruggevon-

den onder de rubriek ‘Doelstelling, doelgroep 
en aanbod’.
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Ma Di Woe Do Vrij Zat

Kinderatelier 1ste en 
2de leerjaar

14 15

Kinderatelier 3de en 
4de leerjaar

14 14

Kinderatelier 5de en 
6de leerjaar

15 13

Jeugdatelier 10
10

Tekenen volwassenen 10 7
10

Tekenen schilderen  
grafiek/ etsen  volwas-
senen

11
13

11
10

Atelier 3D 9

Kalligrafie kinderen en 
jongeren 9 tot 16 jaar

5 6

Kalligrafie volwasse-
nen*

10 10

Totaal aantal cursisten 
=
219

10 10 68 34 49 48

Schooljaar 2014-2015 – Meer informatie over de lesuren en –
dagen kan worden teruggevonden onder de rubriek ‘Doel-
stelling, doelgroep en aanbod’.

3. extern verzelfstandIgd agentschaP  

atelIer voor muzIek en woord

In het kader van de gemeentelijke externe verzelfstandiging 
is de vzw Jeugdmuziekschool omgevormd tot het Extern 
Verzelfstandigd Agentschap Atelier voor Muziek en Woord 
(AMW). De samenwerkingsovereenkomst tussen de ge-
meente en het AMW is door beide partijen ondertekend op 
17/12/2014. 
Het ministerieel besluit houdende goedkeuring van de 
omvorming van de vzw is op 21/2/2014 verzonden naar het 
college van burgemeester en schepenen. 

 

4.jeugd

Er zijn 3 belangrijke taken te vervullen door de jeugddienst, 
nl.:
•	 zorgen voor de invulling van de vrijetijdsbesteding voor 
kinderen en jongeren; 
•	 ondersteunen, begeleiden en organiseren van de nodige 
inspraak en overleg van de jeugd binnen de gemeente;
•	 zorgen voor een geïntegreerd jeugdbeleid binnen de 
gemeente. 

De jeugddienst houdt zich dus zoals je kan lezen met ver-
schillende zaken bezig. Zo is er  de organisatie van de Grabbel 

& Swap op het Plein. (vrijetijdsbesteding). 
Inspraak en overleg komen  aan bod binnen de jeugdraad. 
Deze raad komt ongeveer éénmaal per kwartaal samen. Hier 
komen al de groepsleiders van de verschillende jeugdvereni-
gingen  naartoe om eventuele problemen te bespreken. Re-
gelmatig verschijnt er ook een uitgave van de jongerenkrant 
die door de jeugddienst gemaakt wordt. 
Via preventiepakketten voor de scholen komt de jeugddienst 
ook in contact met andere diensten. Verkeerslessen gebeuren 
in samenwerking met de politie, lessen over gezonde voe-
ding worden besproken met de milieudienst, enz. 

4.1. Subsidies aan jeugd

In Lubbeek zijn er 9 jeugdverenigingen die zich op de één of 
andere manier intensief met kinderen en jongeren bezighou-
den. Deze jeugdwerkinitiatieven maken volgens het decreet 
op het jeugdwerk aanspraak op financiële tussenkomst 
betreffende de dagelijkse werking. 
Er werden dan ook aan elke vereniging werkingssubsidies 
verleend. Naast deze toelage voor de dagelijkse werking, 
maakten enkele verenigingen ook aanspraak op een milieu- 
of verbouwings-subsidie. 
Naast de financiële ondersteuning kunnen de jeugdvereni-
gingen ook aanspraak maken op materiële dienstverlening 
onder de vorm van vervoeren van kampmateriaal, gebruik 
van de geluidsinstallaties, sportkoffers, tenten, nadar, pane-
len, klemmen en spots.  

4.2. De jeugdraad

De Lubbeekse jeugdraad komt samen om de nodige zaken 
omtrent  kampvervoer, kampmateriaal, verbouwingswerken, 
afvalverwerking en vakantiewerking te bespreken. Daarnaast 
bezit de jeugdraad ook een adviserende functie naar alle 
aspecten van het jeugdwelzijnsbeleid.    

4.3. Grabbel en Swap op het plein

Tijdens de zomervakantie werd er voor de tiende maal een 
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Grabbel op het Plein en voor de dertiende keer een Swap op 
het Plein ingericht door de jeugddienst. Voor beide initiatie-
ven kunnen drie grote basispeilers weergegeven worden.

De 3 basispeilers
•	 Het aanbieden van een continue opvang voor een ruim 
publiek
Er dienden dit jaar zeven weken uitgewerkt te worden 
gaande van 30 juni 2014 tot 14 augustus 2014. Net zoals 
voorgaande jaren was er zowel voor de Grabbel als voor 
de Swap op al deze dagen ochtendopvang voorzien. Con-
creet betekent dit dat iedereen officieel vanaf 07.45u op de 
vakantiewerking terecht kon. Na de activiteiten werd er ook 
avondopvang georganiseerd en dit van 16u tot 17u30. 
•	 Het uitwerken en begeleiden van activiteiten, afgestemd 
op de doelgroep
De activiteiten van de Grabbel & Swap op het Plein dienden 
volledig uitgewerkt te worden door de begeleiders van de 
vakantiewerking zelf. 
Ook bij de Swap wordt er slechts in uiterst geringe mate 
gebruik gemaakt van externe begeleiders die ter plaatse een 
workshop komen begeleiden. 
Gedurende 1 week, in het midden van de werkingsperiode, 
wordt het aanbod verruimd door het aanbieden van verschil-
lende sportinitiaties, uitgewerkt en ondersteund door de 
gemeentelijke sportdienst.    

•	 Het aantrekken van geschikte begeleiders voor de dage-
lijkse werking.
Het inschakelen van 3 begeleiders bij de meeste leeftijds-
groepen is en blijft zeker geen overbodige luxe. Het zorgt 
voor een goede werking indien het neerkomt op middagpau-
zes, plaspauzes, uitstappen, … . 

•	 Het doelpubliek (inclusiewerking)
Het is zo dat alle kinderen welkom zijn op de vakantiewerkin-
gen van Lubbeek. Iedereen staat ook degelijk voor iedereen. 
Er wordt nooit iemand geweigerd. Zowel valide als minder-
valide, kinderen uit kansarme gezinnen, kinderen van buiten 
de gemeente, … zijn op de Grabbel en de Swap welkom én 
tevens geweest. Na contact gehad te hebben met de ouders 
van deze deelnemers blijkt dat zij geen onmiddellijke behoef-
te hebben voor aparte werkingen voor hun kinderen. Door 
de opname van hun kind in een “gewone” werking, wordt het 

kind vaak meer gestimuleerd om bepaalde grenzen te verleg-
gen en leert het omgaan met de gewone dagelijkse werking.  
Vaak nemen de ouders wel eerst contact op met de jeugd-
dienst om de toestand van hun kind te bespreken. 

4.4. Vormingssessies begeleiders 

Om de Grabbel en de Swap goed te laten verlopen zijn er 
28 begeleiders per dag. Deze personen worden reeds vanaf 
januari klaargestoomd door de jeugdconsulent om alles in 
goede banen te leiden tijdens de maanden juli en augustus. 

5. sPort

Binnen de werking van de sportdienst onderscheiden we 4 
grote pijlers. 

5.1. De ondersteuning van sportverenigingen

Sinds 2009 onderscheiden we 3 soorten sportverenigingen:

1.  Erkende verenigingen: op basis van enkele criteria checken 
we of het over een Lubbeekse sportvereniging gaat.
2.  Sportverenigingen aangesloten bij de sportraad: dit staat 
los van de erkenning.
3.  Gesubsidieerde sportverenigingen: enkel een erkende ver-
eniging kan subsidies aanvragen. Verenigingen die aangeslo-
ten zijn bij de sportraad ontvangen meer subsidies.

In 2014 waren er minstens 48 sportverenigingen actief in 
Lubbeek, waarvan 25 erkende, 20 zijn aangesloten bij de 
sportraad en 16 ontvingen een subsidie. Er werd 30450 EUR 
subsidie verdeeld over sportverenigingen op basis van een 
reglement op basis van kwaliteitscriteria waarbij de focus 
vooral op jeugdsport lag. 

De Lubbeekse sportraad werd herverkozen voor een nieuwe 
legislatuur. Danny Decupere is de nieuwe voorzitter van de 
sportraad. De sportraad kwam in 2014 2x samen in een alge-
mene vergadering en 8x in een bestuursvergadering. 
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5.2. Anders georganiseerde sport

Naast verenigingssport bestaat er ook schoolsport, recrea-
tieve sport, … Dit wordt allemaal gebundeld in het hoofdstuk 
‘anders georganiseerde sport’.

Het was een druk jaar op sportief gebied. Zo werden volgen-
de evenementen georganiseerd:

•	 Een familieschaatsdag te Haasrode begin februari; gratis 
schaatsen voor alle Lubbeekse gezinnen. We hadden 150 
gratis tickets en deze waren twee weken op voorhand uitver-
kocht.

•	 Twee familiezwemdagen in de Sportoase, Leuven eind 
december; gratis zwemmen voor alle Lubbeekse gezinnen. 
Ook hier hadden we 300 gratis tickets en deze waren meer 
dan een maand op voorhand de deur uit.

•	 Een kleutersportdag te Boutersem met 160 deelnemers 
(ism verschillende gemeenten dus niet alle deelnemers kwa-
men uit Lubbeek)

•	 Een personeelssportdag voor het gemeentepersoneel en 
personeel van het OCMW.

•	 2 maal ‘Kijk, ik fiets’: een fietsinitiatie te Lubbeek voor alle 
kinderen die net zonder steunwieltjes leren fietsen en waar-
aan 40 kleuters deelnamen.

•	 De Memorial Van Damme. Jongeren konden gratis gaan 
kijken naar de Borlée’s en co. 16 tieners gingen mee met de 
bus naar het Koning Boudewijnstadion. 
•	 Een scholenveldloop voor alle Lubbeekse scholen.

•	 De sportacademie te Linden/Binkom/Pellenberg. Acht uur 
naschoolse sport op school verspreid over drie deelgemeen-
ten. Van oktober tot begin juni hadden 146 kinderen een 
extra uurtje sport op school dankzij de sportacademie. 

•	 We organiseerden twee Tienersportdagen, een avontu-
rensportdag en een sneeuwsportdag, beide telde een 60tal 
deelnemers. (i.s.m. verschillende gemeenten dus niet alle 
deelnemers kwamen uit Lubbeek).
…

Het grootste project van 2014 blijft echter de sportweken. 
Twee weken per jaar bieden we sportkampen aan i.s.m. de 
Lubbeekse sportverenigingen voor kinderen van 4 tot 16 jaar. 

De Paassportweek had 249 deelne-
mers, de zomersportweek 276 en 
aan beide sportweken hielpen in 
totaal meer dan 10 verschillende 
sportclubs deel. 

5.3. Doelgroepenwerking

Hiermee wordt het verhogen van de 

sportparticipatie van kansarmen, allochtonen en andersvali-
den beoogd.

De Lubbeekse sportdienst nam deel aan de organisaties van 
het Regionaal G-Sportkamp, SportAVAL & junior-sportAVAL, 
een sportkamp en twee sportdagen voor andersvaliden. De 
sportdienst sloot met het OCMW een samenwerkingsproto-
col af. In 2014 werd voor een bedrag van 2120 euro sportche-
ques uitgegeven, hiermee konden cliënten van het OCMW 
lidgelden van sportclubs of de aanschaf van sportkledij 
betalen. Ook organiseert de sportdienst sportactiviteiten 
voor klanten van het OCMW. Het afgelopen jaar waren dit les-
senreeksen stoelaerobics.

5.4. Optimalisatie sportinfrastructuur

De voetbalterreinen van VK Linden kregen een nieuwe 
verlichting en er werden twee geocache-routes geopend in 
Linden. 

5.5. Sportraad

De sportraad levert advies over vragen van het college 
aangaande sportmateries. Zo brachten zij advies uit over de 
verdeling van de subsidies, de nieuwe subsidiereglementen 
en het toelagereglement voor onderhoud voetbalterreinen.

De sportraad kwam 6x samen in bestuursvergadering en 2x 
in algemene vergadering.



43
jaarverslag gemeente Lubbeek 2014

6. bIblIotheek 

Op 6 juli 2012 werd het vernieuwde decreet Lokaal Cultuur-
beleid door de Vlaamse Overheid goedgekeurd. Dit decreet 
trad in werking op 1 januari 2014. 
In het nieuwe decreet krijgen de gemeenten de kans om een 
aantal Vlaamse prioriteiten in hun eigen lokaal beleid vorm te 
geven en hiervoor subsidies te ontvangen.
In het lokale bibliotheekbeleid voor de termijn 2014-2020 
wordt het accent gelegd op cultuureducatie, mediawijsheid 
en samenwerking met het onderwijs.
Cruciale instrumenten voor het welslagen van het beleid zijn 
de nieuwbouw van de hoofdbibliotheek en de implementatie 
van een zelfbedieningssysteem.
In het hierna volgend verslag worden de belangrijkste acties 
gevoerd op het vlak van cultuureducatie, mediawijsheid en 
samenwerking met het onderwijs beschreven. Het gebruik 
van de openbare bibliotheek wordt door statistische gege-
vens weergegeven.

Voor een meer gedetailleerd rapport kan u bij de bibliotheca-
ris terecht.

6.1. Cultuureducatie en leesmotivatie

De openbare bibliotheek organiseerde voor diverse doel-
groepen voorlees- en/of vertelactiviteiten, workshops en/of  
auteurslezingen en bibliotheekstandjes op lokale activiteiten:
•	 voorleessessie voor de 2de kleuterklas van de gemeente-
lijke basisschool van Pellenberg in de hoofdbibliotheek op 
12/02/2014;
•	 voorleessessie aan de kleuters van de klimklas van de 
vrije basisschool van Lubbeek in de hoofdbibliotheek  op 
12/03/2014;
•	 deelname met een bibliotheekstand en boekenquiz aan de 
boekenbeurs in de gemeentelijke basisschool van Linden op 
14/03/2014;
•	 deelname met een boekenquiz en voorleessessie aan het 
schoolfeest van de gemeentelijke basisschool van Pellenberg 
op 23/03/2014;
•	 voorleessessie aan de 3de kleuterklas van de vrije basis-
school Lubbeek in de hoofdbibliotheek op 26/03/2014;
•	 deelname met een bibliotheekstand  aan het Wereldfeest in 
zaal Libbeke ingericht door de GRIS op 30/03/2014;
•	 deelname met een bibliotheekstand en boekenquiz aan 
het “Vogelweekend Lubbeek” ingericht door  Natuurpunt op 
het kasteeldomein Halflants op 27/04/2014;  
•	 deelname aan de herdenking van de eerste wereldoorlog 
in de gemeentelijke basisschool van Linden op 04/04/2014;
•	 deelname met een bibliotheekstand aan het “Afrikaans 
Filmfestival” in zaal Santro te Binkom ingericht door de 
GRIS op 16/05/2014 ;
•	 deelname met een bibliotheekstand en boekenquiz aan de 
“Nacht van de Vleermuis” ingericht door Natuurpunt op het 
kasteeldomein de Biolley-de T’ Serclaes 
op 30/08/2014;
•	 lezing over de eerste wereldoorlog 
door auteur en striptekenaar Ivan Adri-
aenssens op 14/09/2014 in de schoolref-
ter van de sporthal van Pellenberg in het 
kader van Open Monumentendag i.s.m. 

Heemkring Libbeke; 
•	 deelname met een bibliotheekstand aan de herdenking 
van de eerste wereldoorlog in de schoolrefter aan de sporthal 
van Pellenberg in het kader van Open Monumentendag i.s.m. 
Heemkring Libbeke op 13/09/2014 en 14/09/2014; 
•	 deelname met een bibliotheekstand aan de herdenking 
van de eerste wereldoorlog in de Sint Jan De Doper kerk van 
Binkom op 12/10/2014;  
•	 verteltheater “ De kletsmajoor” met Spoor6 voor kinderen 
tot en met 12 jaar in feestzaal Libbeke op 27/10/214; 
•	 voorleessessie aan het 4de leerjaar van de gemeentelijke 
basisschool van Pellenberg in de klas op 06/11/2014;
•	 workshop schrijven/illustreren met Jan De Kinder 
voor het 4de leerjaar van Pellenberg op 13/11/2014 in de 
schoolrefter van Pellenberg. 

6.2. Mediawijsheid en informatiegeletterdheid

De openbare bibliotheek organiseerde bibliotheekintro-
ducties en – instructiebezoeken voor diverse klassen, als-
ook individuele initiatielessen rond computergebruik voor 
volwassenen:
•	 twee individuele initiatielessen Windows op 23/01/2014;
•	 individuele initiatieles Windows op 03/02/2014;
•	 individuele initiatieles mailing op 06/02/2014;
•	 bezoek aan de hoofdbibliotheek door de 2de kleuter-
klas van de gemeentelijke basisschool van Pellenberg op 
12/02/2014;
•	 individuele initiatieles Word op 27/02/2014;
•	 bibliotheekintroductie bezoek aan de hoofdbibliotheek van 
Lubbeek door de kleuters uit de klimklas van de vrije basis-
school van Lubbeek op 12/03/2014;
•	 instructieles over het gebruik van de internetcatalogus 
voor het 4de leerjaar van de gemeentelijke  basisschool van 
Pellenberg op 13/03/2014;
•	 instructiebezoek aan de hoofdbibliotheek van Lubbeek 
door het 4de leerjaar van de gemeentelijke basisschool op 
20/03/2014;
•	 individuele initiatieles Windows op 24/03/2014;
•	 bibliotheekintroductie bezoek aan de hoofdbibliotheek van 
Lubbeek door de 3de kleuterklas van de vrije basisschool van 
Lubbeek op 26/03/2014;
•	 instructiebezoek aan de hoofdbibliotheek van Lubbeek 
door het 4de en 6de leerjaar van de vrije basisschool van Lub-
beek op 27/03/2014;
•	 individuele initiatieles e-mail op 31/03/2014;
•	 individuele initiatieles e-mail op 07/04/2014;
•	 individuele initiatieles Word op 28/04/2014;
•	 individuele initiatieles Internet op 13/05/2014. 

6.3. Schoolwerking

De openbare bibliotheek verzorgde een uitleendienst aan de 
lokale basisscholen:
•	 maandelijkse klasbezoeken aan de hoofdbibliotheek van 
Lubbeek door de vrije basisschool van Lubbeek (15 klas-
sen-321 leerlingen);
•	 veertiendaagse klasbezoeken aan de uitleenpost van 
Linden door de gemeentelijke basisschool van Linden (19 
klassen- 386 leerlingen);
•	 veertiendaagse klasbezoeken aan de uitleenpost van 
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Bibliotheek Lub-
beek

Lin-
den

Pel-
len-
berg

Bin-
kom

Maga-
zijn

Totaal

Gedrukt       

Jeugd 9142 8338 4263 1586 2481 25810

Volwassenen 12128 3481 61 1 3005 18676

Subtotaal 21270 11819 4324 1587 5486 44486

Digitaal       

Jeugd 1047 0 0 0 19 1066

Volwassenen 8592 0 0 0 2977 11569

Subtotaal 9639 0 0 0 2996 12635

Totaal 30909 11819 4324 1587 8482 57121

Woonplaats 18- 18+ Totaal

Lubbeek 501 626 1127

Linden 449 475 924

Pellenberg 188 196 384

Binkom 107 128 235

Subtotaal 1245 1425 2670

Geen data 4 2 6

Elders 287 180 467

Totaal 1536 1607 3143

BIB Lubbeek Linden Pellenberg Binkom Totaal

18- 48,97 48,02 41,68 36,51 46,29

18+ 13,83 11,91 11,08 10,43 12,4

Totaal 20,3 18,76 17,35 15,46 18,83

Linden door de vrije basisschool van Linden (8 klassen- 161 
leerlingen)
•	 veertiendaagse klasbezoeken aan de schoolbibliotheek van 
Binkom door de gemeentelijke basisschool van Binkom (6 
klassen- 65 leerlingen)
veertiendaagse klasbezoeken aan de schoolbibliotheek van 
Pellenberg door de gemeentelijke basisschool van Pellenberg 
vanaf  06/11/2014 (16 klassen- 227 leerlingen). Vóór de inrich-
ting van een schoolbibliotheek werden meerdere boeken-
pakketten aan de school geleverd (in totaal 962 exemplaren).

6.4. Statistische gegevens

6.4.1. Omvang collectie

6.4.2. Aantal leners 

6.4.3. Lenersbereik  (aantal leners uit de gemeente/ aan-
tal inwoners)

6.4.4. Aantal uitleningen

Biblio-
theek

Lub-
beek

Linden Pel-
len-
berg

Bin-
kom

Ma-
gazijn

Totaal

Gedrukt       

Jeugd 30257 23362 744  89 54452

Volwasse-
nen

24124 6260 30  211 30625

Subtotaal 54381 29622 774  300 85077

Digitaal       

Jeugd 7285 19 2  9 7315

Volwasse-
nen

16107 65 2  87 16261

Subtotaal 23392 84 4  96 23576

Totaal 77773 29706 778  396 108653
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grondgebiedzaken
1. ruImtelIjke ordenIng

De dienst ruimtelijke ordening - stedenbouw is gericht op 
het beheer, de inrichting en de duurzame ontwikkeling van 
de ruimte en de leefomgeving in onze gemeente. De kernta-
ken van de dienst ruimtelijke ordening kunnen in een aantal 
duidelijke items ingedeeld worden:
•	 Het adviseren, informeren en bijsturen van stedenbouw-
kundige aanvragen, meldingen en verkavelingsaanvragen.
•	 Het afleveren van stedenbouwkundige attesten, steden-
bouwkundige vergunningen, meldingen en verkavelingsver-
gunningen.
•	 Het uitvoeren van een stedenbouwkundig handhavingsbe-
leid, de zogenaamde bouwcontrole.
•	 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) op 
basis van de visies die woorden weergegeven in het Gemeen-
telijk Ruimtelijk Structuurplan.
•	 Aanmaken, actualiseren en bijhouden van het plannen- en 
vergunningenregister.
•	 Opmaken kohieren: activeringsheffing onbebouwde perce-
len en masten en pylonen.
•	 Ondersteunende functie in het kader van het inventarise-
ren en opmaken van voetwegen.
•	 Opmaken van een vermoedenslijst van leegstaande be-
drijfsruimten.

1.1. Ontvoogding

Een gemeente is ‘ontvoogd’ wanneer ze autonoom vergun-
ningen mag afleveren. Het lokaal bestuur is zeer belangrijk 
bij het realiseren van de ruimtelijke ordening op het terrein.  
Om zelfstandig vergunningen te kunnen afleveren moet de 
gemeente over volgende 5 elementen beschikken: 
•	 een goedgekeurd gemeentelijk ruim-
telijk structuurplan
•	 een gemeentelijke stedenbouwkun-
dige ambtenaar
•	 een conform verklaard plannenregister
•	 een vastgesteld vergunningenregister
•	 een register van de onbebouwde 
percelen.

Sedert 01/09/2013 is de gemeente ontvoogd. Dit heeft als 
voordeel dat vergunningsaanvragen sneller kunnen worden 
behandeld en afgeleverd. De tussenkomst van de voogdij-
overheid valt immers weg.

1.2. Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan-
nen (RUP):

1.2.1.Zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd door de de-
putatie Vlaams-Brabant op 17/09/2009 goedgekeurd. 
In de bindende bepalingen van het GRS Lubbeek werd 
opgenomen dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet 
opgemaakt worden voor o.m. de zonevreemde woningen in 
kwetsbare gebieden.

Voormeld RUP werd door de deputatie van Vlaams-Brabant 
goedgekeurd op 17/07/2014, nadat dit RUP door de gemeen-
teraad bij besluit van 28/05/2014 definitief werd vastgesteld.

Met dit RUP werkt de gemeente haar beleid met betrekking 
tot zonevreemde woningen verder uit; vertrekkende vanuit 
de opties genomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan. De gemeente oordeelt dat de Vlaamse Codex Ruimte-
lijke Ordening voldoende ontwikkelingsmogelijkheden biedt 
aan de bestaande zonevreemde woningen in de niet-kwets-
bare gebieden (bv. agrarische gebieden,...). Met voormeld 
RUP wenst de gemeente de beperkte ontwikkelingsperspec-
tieven die de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening biedt 
voor de zonevreemde woningen in de kwetsbare gebieden 
( bv. natuurgebied, bosgebied,..) te verbreden indien dit 
ecologisch te verantwoorden is. Zonevreemde woningen in 
kwetsbare gebieden komen verspreid voor in de gemeente. 
De ontwikkelingsperspectieven voor deze woningen zijn 
afhankelijk van de ligging binnen de beleidscategorieën 
zoals uitgewerkt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan: 
strenger binnen natuurgebieden en valleigebieden, min-
der streng in de overgangszones, de veldbosgebieden en 
de landbouwlandschappen, ruimer in de kasteelparken, de 
clusters van zonevreemde woningen. Daarnaast wordt een 
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herbestemming vooropgesteld voor het woonlint Kortrijk-
straat.

Grafisch plan RUP zonevreemde woningen in kwetsbare 
gebieden

Woonlint Kortrijkstraat

1.2.2. Beeldkwaliteitsplan Linden

In uitvoering van het meerjarenplan en conform de beleids-
visies die werden opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan werd gestart met de opmaak van een beeld-
kwaliteitsplan in Linden. Het beeldkwaliteitsplan van Linden 

wordt opgemaakt door het studie-
bureau BUUR.
Dit beeldkwaliteitsplan beoogt vol-
gende doelstellingen:
Linden wordt in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan (GRS) om-
schreven als een woonkern. 
Voor deze kern zal een totaalvisie 
uitgewerkt worden in een nota met 
beeld- en kaartmateriaal.
Momenteel is in Linden geen echte 
centrumstraat aanwezig. Voorzie-
ningen zitten deels in de Gemeen-

testraat en deels langs de N2. De gemeente wil het centrum 
van Linden terug opwaarderen door de Gemeentestraat als 
centrumstraat te ontwikkelen. De centrumstraat wordt in 
grote lijnen afgebakend langs Kerkdreef, Martelarenplein 
en Gemeentestraat tussen Kasteeldreef en Houwaartstraat, 
maar ook delen van de Nachtegalenstraat, Korenbloemstraat, 
Pastorijstraat, Wolvendreef en Kortestraat kunnen tot de 
centrumstraat gerekend worden. 
Het beeldkwaliteitsplan(masterplan) zal de mogelijkheden 
van deze centrumstraat tot op perceelsniveau onderzoeken.  
In dat onderzoek zal ook het mobiliteitsaspect bekeken te 
worden.

Het creëren van een centrumstraat kan bevorderd worden 
door functiewijzigingen in gebouwen en ruimere bouwmo-
gelijkheden op het gelijkvloerse toe te staan ten behoeve 
van de ontwikkeling van lokale voorzieningen (kleinhandel, 
diensten, kantoorfunctie van een vrij beroep of zelfstandige, 
beperkte kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid, ho-
reca…). 

Om een groter draagvlak te geven aan de centrumstraat en 
wonen boven winkels te stimuleren kan de bouwhoogte 
worden verhoogd tot 3 bouwlagen (gelijkvloers, 1ste verdiep 
en bewoonbare dakverdieping),voor zover dit niet hinderend 
is voor achterliggende bewoning. 
Het beeldkwaliteitsplan focust dus op de bebouwing, de 
inrichting van (semi)-publieke (rest)ruimtes, de link met 
achtergelegen gebieden enz. Het beeldkwaliteitsplan zal 
niet enkel uitspraken doen over de aspecten die het visueel 
uitzicht bepalen (vormgeving, materiaalkeuze enz.), maar ook 
over de beleving en het functioneren van de ruimte (karakter, 
multifunctionaliteit, organisatie enz.).
De bedoeling is dat het beeldkwaliteitsplan als richting-
gevend toetskader of leidraad kan worden gebruikt bij de 
beoordeling van concrete bouwaanvragen.

1.2.3. RUP ‘kernversterking Lubbeek’:

De gemeenteraad heeft in zitting van 25/06/2014 zijn prin-
cipiële goedkeuring gegeven om een ruimtelijk uitvoerings-
plan op te maken genaamd ‘kernversterking Lubbeek’.
Het doel van dit RUP:
- een bestemmingswijziging door te voeren voor de percelen 
gelegen te Linden,tussen de Nachtegalenstraat en de Kerk-
dreef, kadastraal gekend onder afdeling 4,  sectie C nrs. 13k4, 
13l4 en te Pellenberg, Lostraat, kadastraal gekend onder 
afdeling 3, sectie B nr. 181b3. Deze percelen behoren allen tot 
het gemeentelijk patrimonium en zijn momenteel in gebruik 
in Linden als deels voetbalterrein, deels speelruimte voor 
kinderen (skateramp) en deels bollenpark en in Pellenberg als 
voetbalterrein.
- De bestaande zonering (woonzone en woongebied met 
landelijk karakter) van voormelde percelen om te ruilen naar 
percelen die onmiddellijk aansluiten bij het hoofddorp ( 
dorpskern van Lubbeek –St.Martinus)  die via aankoop (min-
nelijke schikking) of onteigening in het patrimonium van de 
gemeente worden gebracht.
- De percelen in Linden en Pellenberg hebben een totale 
gezamenlijke oppervlakte van 19326m².
- Na omruiling zullen deze percelen aangewend worden om 
aan woonontwikkeling te doen 
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1.2.4. Herziening RUP ‘Dorpskern Lubbeek’

In zitting van 17/12/2014 heeft de gemeenteraad zijn princi-
piële goedkeuring gegeven om het RUP ‘ Dorpskern Lubbeek’ 
in herziening te stellen voor wat betreft de ziekenhuissite, de 
kloostergebouwen en de (vroegere) school, omvattende het 
zuid- oostelijk gedeelte van de bestaande afbakening van 
het RUP ‘Dorpskern Lubbeek’. Deze herziening is gebaseerd 
op een masterplan dat UZ-Leuven heeft laten opmaken:  het 
‘ zorgwonen’ wordt benaderd  als een kwestie van ‘wo-
nen’waarbij de integratie in de samenleving vooropgesteld 
wordt. De klassieke verdeling over gespecialiseerde ‘instellin-
gen’ voor ouderenzorg, geestelijk gezondheidszorg en/of ge-
handicaptenzorg moet daarbij verlaten worden ten behoeve 
van een opener, flexibeler model van levenslang wonen dat 
in haar basis een thuis kan bieden aan iedereen. 
Het denken in zorgniches wordt daarin vervangen door een 
dynamischer model van ‘zorggradient’, waabij de mate van 
zorgbehoevendheid, gaande van zwaar zorgbehoevend tot 
volledig zorgonafhankelijk binnen de af te bakenen zone 
wordt opgenomen.
Concreet betekent dit dat de afbakening van de kern moet 
verruimd worden waarbij de bestaande waterloop (Heren-
daalbeek) als grens gesteld wordt. Binnen de nieuw af te 
bakenen zone wordt geopteerd om andere bouwtypolo-
gieën toe te passen wat impliceert dat de voorschriften van 
het bestaand RUP moeten worden aangepast. Er dient ook 
afgewogen te worden of de Herendaalbeek al dan niet moet 
verlegd worden.

1.3.Bestaande Bijzondere Plannen van Aanleg 
(BPA’s):

•	BPA	‘Recreatiezone	Binkom’,	goedgekeurd	bij	
M.B.14/01/2005.
•	Sectoraal	BPA	‘	Zonevreemde	bedrijven’,	goedgekeurd	bij	
M.B. van 16/09/2005 : omvat de bedrijven André Celis Wil-
lemans en Michel Beken.

1.3.1. GECORO

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Een 
gemeentelijk adviesorgaan, decretaal belast met een aantal 
vaste opdrachten. Het is daarnaast gerechtigd om advies te 
geven, opmerkingen te maken of voorstellen te doen over 
alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke 
ruimtelijke ordening.

In 2014 heeft de raad 5-maal vergaderd. Er werden door de 
raad enkele belangrijke adviezen uitgebracht:
•	 Een advies met betrekking tot het ontwerp RUP ‘zone-
vreemde woningen in kwetsbare gebieden’. Het is decretaal 
vastgelegd dat de gecororaad ten overstaan van de gemeen-
teraad een advies uitbrengt over de 
ontvangen bezwaarschriften en advie-
zen die werden ontvangen tijdens het 
openbaar onderzoek van dit RUP.
•	 Op vraag van het schepencollege een 
advies over een verkavelingsaanvraag 
met wegenaanleg ingediend door NO-
VUS voor het binnengebied te Linden, 

Houwaartstraat- Gemeentestraat-Kortestaat-Tempelstraat.

1.3.2. Vergunningen

Bouw: 
In 2014 werden er 183 stedenbouwkundige aanvragen inge-
diend. Een daling met een 40-tal aanvragen ten opzichte van 
2013. De bouwsector kende de voorbije jaren een crisis. 

Hierna worden enkele cijfergegevens vermeld die een beeld 
geven over de aard van de aanvragen, die vergund werden:

Woningen: 
Er werden stedenbouwkundige vergunningen verleend voor 
in totaal  29 nieuwe woningen, waarvan - 4 bestaande wonin-
gen werden afgebroken en heropgebouwd;
•	 1 appartementsgebouw met in totaal 3 woongelegenhe-
den. 

Verbouwingen en uitbreidingen van woningen: 
34 vergunningen werden toegestaan. 
•	 de kasteelhoeve wordt verbouwd tot 15 nieuwe woongele-
genheden. 

verbouwingen en uitbreidingen van andere gebouwen dan 
woningen: 
6 vergunningen werden goedgekeurd voor onder andere het 
afbreken en wederopbouwen van een loods, het regularise-
ren van een paardenhouderij, het uitbreiden van een indus-
trieel gebouw, het bouwen van een graanschuur met luifel, 
het regulariseren en herbestemmen van een oud molencom-
plex tot een kantoorruimte, het aanleggen van een stapmo-
len voor training van de paarden.

kleine werken, ook werken van geringe omvang genoemd:
39 vergunningen werden goedgekeurd voor onder andere 
het plaatsen van reclameborden, bouwen van een carport, 
bouwen van bijgebouwen, aanbouwen van een aanbouw, 
plaatsen van verhardingen, slopen van gebouwen, wege-
nis, plaatsen container, aanleggen van een poel, overwelven 
van een gracht, plaatsen van paardenstallen, vervangen 
van garagepoorten door vensters, verhogen van het niveau, 
herstellen schuur, plaatsen van afspanningen, isoleren van de 
woning, vergroten van raamopeningen….

37 vergunningen werden goedgekeurd voor het vellen van 
bomen. 

enkele in het oog springende vergunningen:
•	 Er werden 3 stedenbouwkundige vergunningen goedge-
keurd voor UZ Leuven voor het bouwen van een therapie-
gebouw, een therapietuin en een therapeutisch fietspad in 
Pellenberg.
•	 Er werd aan Aquafin een vergunning afgeleverd voor de 
rioleringswerken en het herinrichten van de Dorpsstraat. 
Het gemeentebestuur Lubbeek bekwam vergunningen voor: 
•	 bouwen van een polyvalente zaal en BIB
•	 bouwen van een zoutloods
Weigeringen:
Er werden in totaal 9 stedenbouwkundige aanvragen gewei-
gerd.  
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Meldingsplichtige werken: 
22 meldingen ingediend voor voornamelijk het verbouwen 
van de woning (uitbreidingen), aanbouwen van veranda’s. 

Verkavelingen
In 2014 werden er 28 verkavelingsaanvragen ingediend. Het 
gaat zowel om nieuwe aanvragen, aanvragen tot verkave-
lingswijziging als verzakingen. 
13 verkavelingsaanvragen werden goedgekeurd voor in 
totaal 67 nieuwe bouwloten. 
12 verkavelingswijzigingen werden goedgekeurd. 
Er werden 7 verzakingen van verkavelingen goedgekeurd 
voor in totaal 15 loten. Verzaking, omschreven als eenzijdig 
afstand doen vanuit de verkavelingsvergunning verkregen 
rechten, kan gebeuren door de eigenaar van alle loten in de 
verkaveling of in geval van akkoord door alle eigenaars van 
de verkaveling.

1 verkavelingsaanvraag werd geweigerd. 

Bouwmisdrijven
15 bouwmisdrijven werden vastgesteld. 

Stedenbouwkundige attesten
12 aanvragen ingediend tot het bekomen van een steden-
bouwkundig attest en afgeleverd. 

Deling goed
Het betreft hier opsplitsingen of delingen van eigendommen 
zonder dat er een verkavelingsvergunning werd afgeleverd.
Er werden 14 aanvragen ingediend en behandeld. 

Stedenbouwkundige inlichtingen door notarissen
Er werden in totaal 561 inlichtingen aangevraagd, onderver-
deeld per deelgemeente geeft dit volgende resultaten. 
Binkom: 94
Pellenberg: 86
Lubbeek: 258
Linden: 123
De stedenbouwkundige inlichtingen worden gevraagd in het 
kader van de verkoop van een eigendom of eigendomsover-
dracht.

1.3.3.Contacten Agentschap RWO Vlaanderen

De gemeente Lubbeek is weliswaar een ontvoogde gemeen-
te, toch wordt er op regelmatige tijdstippen overlegd met 

de relatiebeheerder van het Depar-
tement RWO- Ruimtelijke Ordening 
Vlaams-Brabant over stedenbouw-
kundige dossiers of aanvragen. Deze 
overlegmomenten gebeuren ook in 
aanwezigheid met de behandelend 
ambtenaar van de buurgemeente 
Holsbeek (intergemeentelijk over-
leg). Het vormt de bedoeling op 
deze overlegmomenten complexere 
dossiers te bespreken.
In 2014 werden 4 overlegmomenten 
georganiseerd waarop, voor Lub-

beek, 9 dossiers besproken werden en oplossingen aange-
reikt.

1.3.4. Gegevens omtrent leegstand en verwaarlozing 
bedrijfsruimten:

Op de inventarislijst komen de volgende panden voor die 
leegstaan en/of verwaarloosd zijn, nl. panden gelegen te Lub-
beek
- Bollenberg 112
- Kroonstraat +4
- Ambachtenlaan 4
- Staatsbaan 94

1.3.5.Lijst beschermde monumenten en stads – en dorps-
gezichten:

De lijst met beschermde monumenten en dorpsgezichten in 
2014 :
•	Linden,	de	kasteelhoeve	en	het	kasteel	de	Beauf-
fort met hun onmiddellijke omgeving, als dorpsgezicht 
(K.B.21/06/1979).
•	Linden,	het	‘	rood	kasteel’,	als	monument	(M.B.	04/03/2004).
•	Linden,	het	park	van	het	‘	rood	kasteel’	als	monument	
(M.B.04/03/2004).
•	Lubbeek,	het	poortgebouw,	de	tuinmuren	tussen	poortge-
bouw en hoofdgebouw, de gevels en bedakingen van het 
hoofdgebouw van de pastorij van de St.Martinuskerk Lub-
beek, als monument ( K.B. 11/09/1967).
•	Lubbeek,	het	orgel	in	de	St.Martinuskerk,	als	monument	
(K.B. 12/10/1981).
•	Lubbeek,	de	Sint-Martinuskerk	en	het	kerkhof,	als	monu-
ment ( M.B. 19/05/2005).
•	Lubbeek,	het	Goorbroekhof,	als	monument	(M.B.	
01/10/2002).
•	Lubbeek,	het	Goorbroekhof,	de	onmiddellijke	omgeving,	als	
dorpsgezicht ( M.B.01/10/2002).
•	Lubbeek,	een	groep	oude	hulstbomen	in	tuin	Drogenhof	40,	
als monument ( M.B. 08/11/1996).
•	Pellenberg,	het	domein	Hottat,	als	dorpsgezicht	(	M.B.	
06/01/1992).
•	Pellenberg,	de	dorpskern	van	Pellenberg,	als	dorpsgezicht	(	
M.B. 08/12/2000).
•	Pellenberg,	de	Sint-Pieterskerk	met	inbegrip	van	het	
meubilair alsook de bakstenen muur, als monument (M.B. 
12/10/1994).
•	Pellenberg,	de	Sint-Pieterskerk	en	het	ommuurde	kerkhof;	
als dorpsgezicht ( M.B. 12/10/1994).
•	Pellenberg,	de	elektromechanische	maalderij	Wierinckx	met	
inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van 
uitmaken, als monument (M.B. 04/03/2004).
•	Pellenberg,	de	onmiddellijke	omgeving	van	de	Gasthuismo-
len, als dorpsgezicht (M.B. 04/03/2004).
•	Binkom,	Boutersemstraat,	Kwikkelberg,	Schakelveldstraat,	
de taxus met inbegrip van een cirkelvormige zone met een 
straal van 24 m rondom de boom en een boomkapel, met 
uitzondering van de 2 woningen die binnen de straat liggen, 
als monument ( M.B. 12/07/2010).
•	Lubbeek,	Klein	Drogenhofstraat,	vijftien	knotbomen	van	
zomereik en een gedeelte van de straat, als monument (M.B. 
12/07/2010).
•	Linden,	het	kasteeldomein	de	Beauffort,wegens	de	histori-
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sche en wetenschappelijke waarde en omvattende de perce-
len gelegen te Linden, Diestsesteenweg 31, 37; Kerkdreef 1, 
3, 5, 7; Nachtegalenstraat; Wolvendreef; bekend ten kadaster : 
Lubbeek, 4e afdeling, sectie C nrs. 100e,
13z3,73a, 74, 75a, 79, 80, 81, 81/02, 85c, 85d, 85f, 88b, 88d, 
90a, 96f3, 96h, 96z2, 96z3, 97e, 97s3, 98, 99, als monument 
(M.B. 12/07/2010).
•	Lubbeek,	het	kasteeldomein	Gellenberg,	wegens	de	
historische en wetenschappelijke waarde en omvattende 
de percelen gelegen te Lubbeek, Gellenberg 93, Hertswin-
kelweg, kadastraal gekend onder 1e afd, sectie 361k, 361m, 
362h, 362k, 364m, 364n, 364p, 366, 367e, als monument (M.B. 
10/08/2010).
•	Binkom,de	Sint-Jan	–De	Doperkerk	en	het	kerkhof	als	mo-
nument en de dorpskern van Binkom, als dorpsgezicht (M.B. 
04/06/2013).
•	Linden,	het	17de	–eeuwse	hof	van	Raalbeek	en	de	pastorie	
van 1887 naar het ontwerp van Louis Van Arenbergh, van-
wege de historische en artistieke waarde omvattende de 
percelen gelegen te Linden, Gemeentestraat 23 en 35, als 
monument (M.B. 06/11/2014).

Raalbeekhoeve en pastorie (situeringsplan):
 

2. huIsvestIng

De taken van de dienst huisvesting zijn bestaan uit verschil-
lende delen:

- Voor het deel premie aanvragen doet ze o.a.de administra-
tieve afhandeling van de aanvragen voor een gemeentelijke 
aanvullende verbeterings- en aanpassingspremie.

-  Bij de aanvraag van de FRGE lening voor energiebesparende 
maatregelen wordt indien nodig bijkomende informatie 
gegeven en worden de invulformulieren meegegeven. De 
verdere afhandeling van de lening aanvraag gebeurt door 
IGO Leuven.

- Bij kwaliteitsonderzoeken van woningen (op basis van artikel 
15 van de Vlaamse Wooncode) doet een woningcontroleur 
van Wonen-Vlaanderen op aanvraag van de gemeente een 
kwaliteitsonderzoek doet. De dienst huisvesting organiseert 
de hoorplicht voor de eigenaar en de huurder en indien de 
vastgestelde gebreken niet hersteld werden binnen de voor-
ziene termijn zorgt ze voor het besluit van de burgemeester 
tot ongeschikt/onbewoonbaarverklaring. Bij woningen waar-
voor op basis van artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet 
een besluit van de burgemeester moet genomen worden 
controleert ze de feiten die aanleiding geven tot het opstel-
len van dit besluit.

- Het actualiseren van het leegstandsregister is ook een van de 
taken van de dienst huisvesting. Vanaf 2010 is leegstand een 
gemeentelijke bevoegdheid en wordt er jaarlijks een controle 
van het bevolkingsregister gedaan. Aan de eigenaars van 
de woningen, waar er gedurende één jaar geen inschrijving 
is in het bevolkingsregister, wordt een administratieve akte 
toegestuurd waarmee de woning opgenomen wordt in het 
gemeentelijk leegstandsregister. 

- Voor het onderdeel betreffende het sociaal woonaanbod be-
staan de taken van de dienst huisvesting  o.a uit het opvolgen 
van de voortgangtoets betreffende het sociaal woonaanbod 
in samenwerking met Wonen-Vlaanderen en het organiseren 
van een lokaal woonoverleg.

Hieronder worden de  verschillende taken van de dienst 
verder toegelicht.

2.1. Het deel premies

2.1.1.Zonnepanelen, zonneboilers, groendaken en he-
melwaterinstallaties

De subsidies voor zonneboilers en zonnepanelen, hemelwa-
terinstallaties en groendaken werden afgeschaft met ingang 
van 1 januari 2014. Er werd een overgangsmaatregel voorzien 
voor wie in 2013 een installatie plaatste en nog geen subsidie 
had aangevraagd. Wie een factuur en betalingsbewijs van 
2013 kon voorleggen kon nog tot eind maart 2014 een subsi-
dieaanvraag indienen.

Tijdens de periode van 1 januari 2014 tot 30 maart 2014 wer-
den nog 14 subsidieaanvragen ingediend voor een zonneboi-
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ler of zonnepanelen , 3 subsidieaanvragen voor het plaatsen 
van een hemelwaterinstallatie en 4 subsidieaanvragen voor 
het plaatsen van een groendak.

1.1.2.Aanvullende gemeentelijke verbeterings- of aan-
passingspremie.

Met ingang van 1/10/2013 werd de gemeenteraadsbeslis-
sing van 18/12/2008, waarbij de gemeente aan aanvullende 
gemeentelijke verbeterings- of aanpassingspremie aan de 
eigenaars of huurders toekent onder dezelfde voorwaarden 
die zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering 
d.d. 18/12/1992 (laatst gewijzigd op 13/01/2011) opgeheven. 
Vanaf 2014 bedraagt de aanvullende gemeentelijke verbe-
terings- of aanpassingspremie 50% van de premie die werd 
toegekend door het Vlaams Gewest.

Hieronder een overzicht van het aantal premie aanvragen 
tussen 2010 en 2014

In 2014 werden in totaal 30 aanvragen gedaan voor een aan-
vullende gemeentelijke verbeterings-en aanpassingspremie. 
Hiervan werden er vijf geweigerd omdat ze niet in aanmer-
king kwamen. Vier kregen een renovatiepremie omdat het 
geïnvesteerde bedrag meer dan 10000 euro bedroeg.

Het aantal premie aanvragen blijft ongeveer gelijk de 
voorbije vijf jaar, maar het aantal 
geweigerde premies is verminderd. 
Dit komt omdat vanaf 2013 het 
kadastraal inkomen van de woning 
niet meer in aanmerking genomen 
wordt bij de toekenning van de 
premie aanvraag. Voorheen kwamen 
eigenaars van  woningen met een te 
hoog KI niet in aanmerking voor een 
premie.

Hieronder een overzicht van het doel van de premie aanvra-
gen tussen 2010 - 2014

De voorbije 5 jaar werden er in totaal 21 aanpassingspremies 
en 61 verbeteringspremies uitbetaald.

De aanpassingspremies werden het meest aangevraagd voor 
het aanpasbaar maken van het sanitair en voor het installeren 
van een traplift.

Bij de verbeteringspremie zien we dat ze het meest aange-
vraagd wordt voor het vervangen van buitenschrijnwerk en 
voor dakwerken.

2.2. Deel FRGE leningen

De gemeente Lubbeek is via een samenwerkingsovereen-
komst met IGO toegetreden tot de lokale entiteit van het 
FRGE ( het fonds ter Reductie van Globale energiekost). 
Het FRGE kan aan de inwoners van de bij de lokale entiteit 
aangesloten gemeenten goedkope leningen aanbieden voor 
energiebesparende maatregelen in hun woningen tegen een 
rente van 2% of zelfs tegen 0% voor wie persoonllijk begeleid 
wordt.De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen 
IGO, de gemeente Lubbeek en het OCMW van Lubbeek, 
betreffende het project FRGE ( het Fonds ter Reductie van 
Globale energiekost) werd in 2014 verlengd via een adden-
dum aan de samenwerkingsovereenkomst.De samenwer-
kingsovereenkomst wordt vervolgens jaarlijks stilzwijgend 
verlengd, tenzij één van de partijen de samenwerkingsover-
eenkomst opzegt uiterlijk 3 maanden voor de einddatum van 
de overeenkomst.

In 2014 werden 5 energieleningen toegekend aan inwoners 
van Lubbeek.

2.3. Deel Kwaliteitsonderzoeken

Ongeschikte, onbewoonbare en verwaarloosde woningen

Als woningen niet voldoen aan de kwaliteitsnormen, kunnen 
ze ongeschikt en /of onbewoonbaar verklaard worden. De 
normen zijn vastgelegd in de Vlaamse Wooncode en hebben 
betrekking op de veiligheid, de gezondheid en de algemene 
kwaliteit van de woning.

2010 2011 2012 2013 2014

Totaal aantal 
premie aanvragen 
verbeterings-en 
aanpassingspremie

22 37 20 22 30

Totaal aantal 
premie aanvragen 
geweigerd

6 13 10 4 5

Totaal aantal aan-
vragers die renova-
tiepremie kregen 
(investering van 
meer dan 10.000 
euro)

0 5 1 1 4

Totaal aantal uit-
betaalde verbete-
rings-en aanpas-
singspremies

16 19 9 17 21

Aanpassingspremies Verbeteringspremies

Installeren van een 
traplift

7 Dakwerken 10

Aanpassing sanitair 9 Buitenschrijnwerk 19

Elektrische rolluiken 4 Gevelwerken 9

Oploopplaat rollator 1 Installatie centrale 
verwarming

4

CV ketel vervangen 12

Vernieuwen elektri-
citeit

2

Isolatiewerken 5
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Om na te gaan of de woning aan de geldende technische 
eisen en comforteisen voldoet, wordt na een woning onder-
zoek, een technisch verslag opgemaakt. Voor het gebouwge-
deelte wordt de stabiliteit en de bouwfysica van dak, muren 
en draagvloeren beoordeeld. Voor het woongedeelte wordt 
gekeken naar  de comforteisen inzake elektriciteit , water en 
verwarming, naar veiligheids- en gezondheidsvereisten ( o.a. 
trappen, overlopen, balustrades en verluchtingsmogelijk-
heden), naar de afwerking en eventuele staat van dekvloer, 
plafond, ramen en deuren, naar vocht insijpeling, opstijgend 
vocht condensatie schimmel ….

In een technisch verslag worden strafpunten toegekend en 
vanaf 15 strafpunten wordt een woning ongeschikt bevon-
den. Als blijkt uit het verslag dat de woning door een aantal 
zware gebreken een aantoonbaar risico inhoudt voor de 
veiligheid of de gezondheid van haar bewoners, dan is zij 
onbewoonbaar.  Het technisch verlag wordt uitgevoerd door 
Wonen-Vlaanderen en zij adviseert de burgemeester over 
de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid ervan. De bur-
gemeester hoort de betrokken partijen in het kader van de 
hoorplicht. Indien de gebreken niet hersteld worden binnen 
een gegeven redelijke termijn, neemt de burgemeester een 
besluit tot ongeschikt of onbewoonbaar verklaring van de 
woning.

Op basis van artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet, 
kan een woning ook rechtstreeks door de burgemeester 
onbewoonbaar worden verklaard. Dit besluit wordt meestal 
genomen na de vaststelling van acute veiligheids-en gezond-
heidsrisico’s.

De woningen waarvoor er een besluit van de burgemeester 
werd genomen komen terecht op de lijst van de ongeschikte/
onbewoonbare en verwaarloosde woningen die wordt  be-
heerd door het Vlaams Gewest. De eigenaars van de wonin-
gen die een jaar op die lijst staan zullen hiervoor een heffing 
betalen.

De gemeente krijgt per kwartaal een lijst opgestuurd met de 
woningen die zich op deze lijst bevinden

In 2014 stonden  4 panden geregistreerd op de gewestelijke 
lijst van de ongeschikte en onbewoonbare woningen en 2 
woningen op de lijst van de verwaarloosde woningen.

Conformiteitsattest

Voor een woning gelegen te 3210 Lubbeek, werd een kwa-
liteitsonderzoek uitgevoerd in het kader van een mogelijke 
verhuring van deze woning aan het SVK.

De eigenaar van deze woning besliste achteraf om de woning 
niet te verhuren aan het SVK, maar wenste  een conformiteits-
attest voor deze woning. Op basis van 
artikel 7§1 van het besluit van de Vlaam-
se Regering d.d.12/07/2013 betreffende 
de kwaliteits-en veiligheidsnormen voor 
woningen, kan de burgemeester op aan-
vraag een conformiteitsattest afleveren 
op voorwaarde dat de woning minder 

dan 15 punten scoort. De woning had 6 punten, dus werd er 
voor deze woning een conformiteitsattest afgeleverd. 

In twee gevallen onderzoekt niet de gemeente maar Wonen-
Vlaanderen de woning: als de huurder na een verhuis een 
huursubsidie aanvraagt en als de woning aan een sociaal 
verhuurkantoor in huur gegeven wordt. Als de woning min-
der dan 15 punten scoort zal Wonen-Vlaanderen in dat geval 
automatisch en gratis een conformiteitsattest afleveren.  In 
de gemeente Lubbeek werden in 2014 voor 6 woningen een 
conformiteitsattest afgeleverd door Wonen-vlaanderen in het 
kader van een aanvraag voor huursubsidie.

2.4  Deel leegstand

Sinds 1/10/2010 is het inventariseren van leegstand op haar 
grondgebied een gemeentelijke bevoegdheid.

In de gemeente Lubbeek gebeurt de inventarisatie op basis 
van de criteria die opgenomen weden in het leegstandsregle-
ment van 29 juni 2011.

Op 15/04/2014 werd er een controle van het bevolkingsregis-
ter gedaan en werden er 51 administratieve aktes opgestuurd 
naar eigenaars van woningen waarvan er een vermoeden van 
leegstand was.

35 woningen werden geschrapt uit het leegstandsregister

12 van deze woningen werden verkocht, en geschrapt uit 
het leegstandsregister. Indien ze volgend jaar nog leegstaan 
wordt de nieuwe eigenaar aangeschreven;

8 woningen werden geschrapt omdat er terug iemand inge-
schreven werd;

4 personen dienden een beroepsschrift in dat werd ingewil-
ligd, zij werden geschrapt uit het leegstandsregister;

11 personen hebben hun leegstaande woning bestemd als 
een tweede verblijf;

16 woningen werden opgenomen in het leegstandsregister 
op datum van de administratieve akte.

Op 27/11/2013 werd door de gemeenteraad het leegstands-
heffingsreglement goedgekeurd en vanaf 2014 moeten de 
eigenaars van de woningen die een jaar in het leegstandsre-
gister zijn opgenomen, een leegstandsheffing betalen van 
1250 euro (voor 1 jaar opname in het leegstandsregister), 
2500 euro (voor 2 jaar opname in het leegstandsregister) en 
5000 euro (vanaf 3 jaar opname in het leegstandsregister).

2.5. Deel sociaal woonaanbod 

Voortgangtoets 2014

In het kader van het natraject van de voortgangtoets 
2012 heeft de gemeente Lubbeek met de sociale huisves-
tingsmaatschappij Sociaal Wonen arro Leuven (Swal) op 
13/01/2014 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
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Deze overeenkomst werd op 16 mei 2014 voorgelegd aan de 
Vlaamse regering. Op 27 mei 2014 heeft de Vlaamse minis-
ter van Wonen zich via een addendum aangesloten bij deze 
overeenkomst.Projecten die opgenomen werden in deze 
overeenkomst krijgen voorrang krijgen bij de financiering in 
de periode 2014 – 2016. Er zal een nieuwe meting van het so-
ciaal woonaanbod  gebeuren in het kader van de voortgang-
toets 2014.Door het afsluiten van deze overeenkomst zal 
de gemeente voor deze voortgangstoets, geen bijkomende 
inspanningen meer moeten aantonen.

Project Hazeput

Op 18/02/2014 heeft M.Quirynen,van het architectenbureau 
Quirynen en Jacobs, op het lokaal woonoverleg een toe-
lichting gegeven over de invulling van het project Hazeput 
(toekomstig sociaal woningbouwprojdect van SwaL aan de 
‘Hazeput’ te Lubbeek). Het vorige project dateerde van in 
2009 en was ondertussen al een beetje verouderd. De archi-
tect heeft zes mogelijke voorstellen gedaan voor de ontwik-
keling van het project Hazeput. Het betreft hier werkschetsen  
die als basis zullen dienen om de toekomstige ontwikkeling 
verder te onderzoeken. Een aantal uitgangspunten zal nog 
moeten besproken te worden, o.a. de mobiliteit naar de wijk 
toe, de fasering van het project, de invuling van het openbaar 
domein en de gewenste typologiën.

Timing Aquafin

De reden dat het project Hazeput geen uitvoering kan heb-
ben is het ontbreken van de mogelijkheid tot aansluiting 
op de riolering. Aan Aquafin werd gevraag om met met 
betrekking tot de bovengemeentelijke rioleringswerken een 
timing op papier te zetten. Het belangrijkste voor het project 
Hazeput is het project 20847 verbindingsriolering Lubbeek 
Centrum fase 1 is. Momenteel wacht Aquafin nog op een 
goedkeuring van de passende beoordeling door ANB. Nadien 
kan er een bouwaanvraag voor dit project aangevraagd 
worden. 

3. PatrImonIum

De dienst patrimonium zorgt voor het opstellen van re-
glementen, betreffende het gebruik van het gemeentelijk 
patrimonium, o.a. door het opstellen van  huurcontracten, 
verkoops- en aankoopovereenkomsten, aktes van recht van 
opstal, aktes betreffende de overname van wegenis van ver-
kavelingen, aktes van gratis grondafstand,…Ofwel worden de 

aktes door de dienst patrimonium 
opgesteld en treedt de burgemees-
ter op als notaris, ofwel wordt de 
akte opgesteld door een notaris en 
zorgt de dienst patrimonium dat 
de notaris over alle documenten 
beschikt om de akte op te stellen.

Ook inlichtingen verstrekken aan 
studiebureau’s in het kader van de 
opmaak van rooilijnplannen en het 

behandelen van de aanvragen voor concessies van openbaar 
domein behoren tot de taken van deze dienst.

In het kader van het beheer van de gemeentelijke buurt-en 
voetwegen, zorgt de dienst patrimonium voor de behan-
deling van de aanvraagprocedures voor het afschaffen en 
verleggen van voetwegen.

3.1. Deel voetwegen

3.1.1. Voetweg 60 (dading tussen het OCMW en de ge-
meente Lubbeek)

De gemeenteraad heeft op 13/01/2014  de dading tussen 
de gemeente Lubbeek en het OCMW  van Lubbeek goedge-
keurd. De gemeente Lubbeek wil de verbinding tussen de 
Schoolstraat en de Waterstraat terug openmaken om een 
veilige verbinding te maken naar de school en de jeugdloka-
len. Het geschil dat tussen de gemeente Lubbeek en de aan-
palende eigenaars van voetweg 60 te Binkom was ontstaan 
werd door de partijen in der minne geregeld door een dading 
af te sluiten. Deze dading tussen de gemeente Lubbeek en 
de aanpalende eigenaars van voetweg 60 werd goedgekeurd 
door de gemeenteraad van 18/12/2013. Omdat het OCMW 
van Lubbeek ook eigenaar is van een perceel grond waarover 
het traject van voetweg 60 loopt, is zij hierdoor ook tussen-
komende partij. Daarom werd er een bijkomende dading 
opgesteld tussen de gemeente Lubbeek en het OCMW. Deze 
bijkomende dading werd door de Raad voor Maatschappe-
lijk Welzijn in zitting van 23/12/2013 goedgekeurd en door 
het college van burgemeester en schepenen ondertekend 
in uitvoering van een beslissing van het schepencollege 
d.d.6/01/2014. Landmeter Jan Boogaerts werd aangesteld om 
voetweg 60 op te meten en een verleggingsdossier samen te 
stellen zodat de voetweg kan verlegd worden op het traject 
dat vastgelegd werd in de dading.

De voetwegen 59, 60, 61, 63, 64 en 65 vormen een cluster 
van voetwegen tussen de Meenselstraat, Brusselstraat en de 
Sint- Rochusstraat. Het is noodzakelijk om deze cluster van 
voetwegen in zijn geheel te bekijken omdat sommige van 
deze voetwegen aansluiten op voetweg 60.
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3.1.2.Dading tussen de gemeente Lubbeek en Marc Van 
Damme

De gemeente Lubbeek werd bij vonnis d.d.20/06/2012 door 
de rechtbank van eerste aanleg te Leuven veroordeeld om de 
buurtwegen nrs.32, 33 en 34 binnen het jaar terug open te 
stellen, en werd in dit vonnis tevens veroordeeld om aan de 
heer Van Damme voor iedere dag vertraging bij de uitvoering 
van dat vonnis een dwangsom te betalen van 50 euro, per 
dag en per voetweg die niet volledig open en toegankelijk is. 
Bovendien heeft de heer Van Damme nog een andere proce-
dure ingesteld tegen de gemeente, waarin hij de openstelling 
van 45 bijkomende voetwegen eist. De gemeente Lubbeek 
en de heer Marc Van Damme hebben uiteindelijk besloten 
om deze geschillen minnelijk te regelen door een dading 
af te sluiten waarin Marc Van Damme afstand doet van alle 
voordelen dat het vonnis d.d.20/06/2012 hem verleent, maar 
van de gemeente Lubbeek eist dat in de periode die loopt tot 
2018, in totaal 30 van de in de dading opgenomen voetwe-
gen, waarvan de de gemeente de volgorde zelf mag bepalen, 
zullen opengemaakt worden. Er moeten dus 5 voetwegen 
per jaar aangepakt worden. De resterende voetwegen 
moeten behandeld worden in de periode vanaf 1/01/2019 
tot 2023. Op 7/4/2014 bekrachtigd de gemeenteraad deze 
dading die werd afgesloten tussen de gemeente Lubbeek 
en de heer Marc Van Damme. Deze dading was voorafgaand 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepe-
nen in zitting van 31/03/2014 en werd ondertekend door de 
secretaris en de burgemeester. 

3.1.3.Afstand van dwangsommen door de heer Marc Van 
Damme

Samen met de ondertekening van de dading heeft de 
heer Van Damme ook een afzonderlijke brief ondertekend 
waarin hij afstand doet van dwangsomen voor het niet tijdig 
openstellen van de buurtwegen 32,33 en 34, respectievelijk 
tot 30/09/2015 voor het perceel van de heer Collaer en tot 
31/12/2016 voor wat betreft het perceel van de NV Matrexys.

3.2. Deel Rooilijnen

3.2.1.Rooilijn Bollenberg /fietspaden

De gemeente Lubbeek wil fietspaden aanleggen langs de 
Bollenberg/Lubbeekstraat. Deze verbinding tussen Pel-
lenberg maakt deel uit van een fietsroutenetwerk. Om dit 
project te realiseren moet de weg op sommige plaatsen 
verbreedt worden en zullen er grondinnames nodig zijn. 
Hiervoor is een rooilijnplan vereist om duidelijk te maken 
op welke percelen er innemingen zullen gebeuren. Er werd 
een voorlopig innameplan opgesteld waarop de in te nemen 
percelen in een gele kleur ingekleurd werden .

Dit rooilijnplan/innameplan werd voorlo-
pig goedgekeurd bij gemeenteraadsbe-
slissing d.d. 26/03/2014. Het decreet van 
8 mei 2009 bepaalt dat het college van 
burgemeester en schepenen het voor-

lopig rooilijnplan moet onderwerpen aan een openbaar on-
derzoek binnen de 30 dagen na de voorlopig vaststelling van 
het rooilijnplan door de gemeenteraad en met een periode 
van 30 dagen . Dit openbaar onderzoek wordt aangekondigd 
door aanplakking in de gemeente, een bericht in het Belgisch  
Staatsblad en door een afzonderlijke mededeling aan de 
deputatie en aan de maatschappijen van geregeld vervoer.

Het openbaar onderzoek vond plaats tussen 7/04/2014 tot 
6/05/2014 tot 11 uur.

Tijdens het openbaaronderzoek werden 61 bezwaarschriften 
ingediend waarvan 58 gegrond waren en drie bezwaarschrif-
ten niet gegrond bevonden werden omdat ze niks met het 
ontwerp van de rooilijn zelf te maken hadden.

De bezwaarschriften omvatten een 7  tal punten die  het 
meest voorkomen: 

de eigenaars willen geen gratis grondafstand doen, ze willen 
dat  het snelheidsregime op de Bollenberg/lubbeekstraat 
aangepast wordt, ze stellen voor om de bus op de rijbaan 
laten stoppen(verkeersremmend), ze hebben  klachten over 
de staat van het wegdek, de landbouwers vrezen voor de toe-
gankelijkheid van de landbouwpercelen ,ze willen  smallere 
grachten waardoor minder grondafstand noodzakelijk is.

Aan het studiebureau wordt de opdracht gegeven om de 
plannen aan te passen aan de opmerkingen tijdens het open-
baar onderzoek

3.2.2. Afbraak van obstakels binnen de rooilijn van de 
Schoolstraat 

Het rooilijnplan van de Schoolstraat dateert van februari 
1995. De gemeente Lubbeek wil de Schoolstraat in Binkom 
heraanleggen en er bevinden zich nog twee constructies bin-
nen de rooilijn van de Schoolstraat 

Aan de eigenaars wordt gevraagd om deze constructies af te 
breken.

3.3. Aktes

3.3.1.Erosiebestrijdingsmaatregelen op de Gellenberg

De gemeente lubeek wil erosiebestrijdende maatregelen 
uitvoeren op percelen landbouwgrond gelegen langs de Gel-
lenberg. Voor het realiseren van deze maatregelen wordt een 
stuk grond aangekocht, worden er twee aktes met opstal-
recht ondertekend en wordt er een gebruiksovereenkomst 
afgesloten met de gebruiker van deze percelen landbouw-
grond.

3.3.2.Gratis grondafstand strook grond Kleine Ganzen-
dries

Tijdens de gemeenteraad d.d.29/07/2014 werd de ont-
werpakte van gratis grondafstand van een strook grond 



54
jaarverslag gemeente Lubbeek 2014

gelegen langs de Kleine Ganzendries, ingediend door notaris 
Peter Boogaerts te 3202 Rillaar, Diestsesteenweg 261 goed-
gekeurd.

De gratis grondafstand van de strook grond, met als kadas-
trale gegevens afdeling drie, sectie C, deel van nrs. 67 C en 67 
D,afgebeeld als lot 4 op het opmetingsplan van landmeter –
expert, de heer Harry Quintens te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 
63,werd als voorwaarde opgelegd in de verkavelingsvergun-
ning d.d.10/03/2014 voor het creëren van drie bouwloten 
gelegen langs de Kleine Ganzendries. 

Het perceel is bestemd op opgenomen te worden in de 
openbare wegenis van de Kleine Ganzendries.

3.3.3.Gratis grondafstand wegenis St-Maartensdal

Tijdens de gemeenteraad d.d.30/07/2014 werd de akte gratis 
grondafstand van twee percelen wegenis in de Sint Maar-
tensdal goedgekeurd.De Sociale Huisvestingsmaatschappij 
wil deze twee percelen grond met als kadastrale gegevens, 
afdeling 1 sectie H nr.235 A3 met een oppervlakte van 3a,46 
ca en afdeling 1,sectie H nr.235 A4 met een oppervlakte van 
6 a75ca.gratis afstaan aan de gemeente Lubbeek.Deze twee 
percelen grond zullen opgenomen worden in de openbare 
wegenis van ST-Maartensdal. De Sociale Huisvestingsmaat-
schappij Swal wil deze twee percelen grond gratis afstaan 
aan de gemeente Lubbeek op opgenomen te worden in de 
openbare wegenis van Sint-Maartensdal.

3.3.4.Gratis grondafstand perceel weg aan de Dorpsstraat

Tijdens de gemeenteraad d.d.2/10/2014 werd de akte gratis 
grondafstand van een perceel grond gelegen aan de Dorps-
straat te Lubbeek goedgekeurd.Deze gratis grondafstand 
gebeurt met het oog op de toekomstige verlegging van de 
beek bij werken aan de Dorpsstraat.Voor de realisatie van de 
omlegging van de beek zal er een erfdienstbaarheid noodza-
kelijk zijn op het perceel met als kadastrale gegevens afdeling 
1, sectie E nr.77A. 

3.3.5. Aankoop  grond gelegen te Kauwenbergh

Op percelen waar bomen werden gerooid, die niet opnieuw 
aangeplant werden op eigen terrein, werd door de eigenaars 
een compensatie betaald aan het Vlaams Gewest. De bomen 
werden niet in de gemeente Lubbeek terug heraangeplant. 
De gemeente heeft de mogelijkheid ook zelf aan boscom-
pensatie doen en wil hiervoor de nodige percelen grond 

aankopen.

Hiervoor werd een oproep gedaan 
in het infoboekje aan eigenaars van 
gronden die in aanmerking komen 
om te bebossen. De gemeenteraad 
van 15/09/2014 heeft de aankoop 
van het perceel grond’Kauwenber-
g’gelegen te 3211 Binkom, “Kau-
wenberg, kadastraal gekend,sectie 

A,nr.408K, groot volgens meting 34 are, 80 ca, voor de prijs 
van 9048 euro goedgekeurd. Dit perceel grond sluit aan bij 
andere percelen bos en is uitermate geschikt om te bebossen

3.4.Concessie openbaar domein

Er werd in 2014 tweemaal een aanvraag gedaan voor een in-
name van het openbaar domein

smoutebollenkraam Daniel greif 
De heer Greif Daniel heeft een aanvraag gedaan om de ganse 
maand december een standplaats te krijgen op de parking 
van het dorpscentrum van Lubbeek voor het plaatsen van 
zijn smoutebollenkraam.

kerstkraam Herendaalse vrienden 
De Herendaalse vriendenVZW hebben een aanvraag gedaan 
om hun kerststand op te bouwen op de vijf parkeerplaatsen 
tegenover bakkerij Francky en café de Zwaan voor de periode 
van vrijdag 13/12/2014 tot 21/12/2014

3.5.Straatnaam nieuwe verkaveling Novus

Er werd een verkavelingsvergunning afgeleverd door het 
College van Burgemeester en Schepenen d.d.29/09/2014 
voor de percelen gelegen te 3210 Linden,Houwaartstraat – 
Gemeentestraat – Tempelstraat,  kadastraal gekend onder 
afdeling 4 sectie B nrs.240 G2, 240 D2, 240 W, 240 X, 240 Y,240 
Z, 246 M, 252 B en 246 P. 

In deze verkaveling zal een nieuwe weg aangelegd worden 
waaraan een nieuwe straatnaam moet gegeven worden.

Ingevolge artikel 1 van het decreet van 28/01/1977 tot be-
scherming van de namen van de openbare wegen en pleinen 
is de gemeenteraad bevoegd is om een straatnaam vast te 
stellen;

In het kader van voormeld decreet werd advies gevraagd aan 
de Heemkundige Kring Libbeke en aan de Cultuurraad van 
Lubbeek om een voorstel te doen voor een straatnaam voor 
de verkaveling Novus gelegen tussen de Houwaartstraat, de 
Gemeentestraat en de Tempelstraat.

De Cultuurraad stelde als naam“Tempelhof “ voor en de 
Heemkundige kring stelde als naam “Sint-Mertensstraat, 
Poelhof of Swijsveldstraat” voor.

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om 
aan de wegenis in deze nieuwe verkaveling de naam Poelhof-
straat te geven en dit voorstel voor te leggen aan de gemeen-
teraad.

3.6. Stopzetting opstalrecht school Binkom/containerlo-
kalen Santro

Op het perceel grond gelegen aan de Schoolstraat, gekend 
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ten kadaster afdeling 2, sectie B, nrs. 193x, 193z, 193 c2, 193 
d2 en Tiensesteenweg 51, afdeling 2 perceelsnummer 192p, 
voor een totale oppervlakte van 50 are 57 ca werd een recht 
van opstal  verleend aan de NV De Coninck, 3020 Veltem 
Beisem, Kroonstraat 170 voor het bouwen van een nieuw 
schoolcomplex;

Op het perceel grond gelegen aan de Tiensesteenweg 
61,3211 Binkom, gekend ten kadaster afdeling 2, sectie B per-
ceelsnummer 186 G werd een recht van opstal werd verleend 
aan de NV De Coninck voor het plaatsen van een school-
container in afwachting van de bouw van de nieuwe school, 
voor een totale oppervlakte volgens het inplantingsplan van 
500m²;

Overwegende dat dit opstalrecht zal eindigen 1 maand na 
datum van voorlopige oplevering.

Gelet op de definitieve oplevering van de School van Binkom 
werd een akte van einde opstalrecht opgesteld.

3.7. Huurovereenkomsten

3.7.1. Addendum huurovereenkomst Dorpsstraat

De gemeente Lubbeek heeft bij gemeenteraadsbeslissing 
d.d.27/01/2001 een huurovereenkomst afgesloten voor de 
gebouwen gelegen te Dorpsstraat 2B, 2D en 2 E. Deze huur-
overeenkomst werd telkens verlengd met een addendum van 
drie jaar. Vanaf 2013 werd, gezien de plannen voor aankoop 
door de KUL van deze locatie de overeenkomst telkens 
verlengd met een addendum van een jaar. In 2014 werd de 
overeenkomst door een addendum verlengd van 1/07/2014 
tot 30/06/2015

3.7.2.Huurovereenkomst Chiro Nemas

Er werd tussen de gemeente Lubbeek en de VZW Chiro 
Nemas Lubbeek, een huurcontract afgesloten waarbij er als 
jaarlijkse huurprijs één symbolische euro gevraagd wordt, en 
er een maandelijkse bijdrage in de kosten betaald zal worden 
van 100 euro voor de duur van dit contract.

De bijdrage in de kosten zal na negen maand aangepast ge-
evalueerd worden omdat de onderhouds- en keuringskosten 
momenteel nog niet gekend zijn.

4. mIlIeu

De gemeente besteedt vooral aandacht aan de bevordering 
van het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame pro-
ducten en de beperking van milieuschadelijke producten. 
De gemeente stimuleert ook afvalpreventie, hergebruik en 
selectieve inzameling van afvalstoffen. Door het invoeren van 
het DifTar-systeem zullen de inwoners zelf de kosten dragen 
van hun afvalhoeveelheid. De acties worden zowel naar eigen 
diensten als naar de bevolking toe gevoerd. 

De gemeente streeft in haar beleid naar een open communi-
catie met de bevolking en een participatief beleid op alle be-
leidsdomeinen, dus ook voor het milieubeleid en duurzaam 
beheer. Door gebruik te maken van zoveel mogelijk verschil-
lende strategieën wordt getracht de vooraf bepaalde doel-
groepen zo concreet mogelijk te bereiken. Communicatie, 
sensibilisatie en informatiedoorstroming zijn de kernwoorden 
in het doelgroepenbeleid.
De gemeente kiest te werken met 4 doelgroepen namelijk 
huishoudens, scholen, bedrijven en handelaars en verenigin-
gen. 

4.1 Invoeren van Diftar

Restfractie via de huis-aan-huis ophaling: start 17.03.2005
GFT via de huis-aan-huis ophaling: start 24.03.2005
Op het containerpark – wegen met behulp van weegbruggen 
(start 17.04.2007)
Aparte huis-aan-huisophaling van
papier en karton - maandelijks
GFT  - tweewekelijks
PMD - tweewekelijks
snoeihout - 2 keer per jaar
oude metalen - op afroep
grof vuil - op afroep
restafval - tweewekelijks
Aparte inzameling van glas via glasbollen geplaatst door de 
opdrachthoudende vereniging EcoWerf.
De ophalingen worden uitgevoerd door de opdrachthouden-
de vereniging EcoWerf in opdracht van de gemeente.
Inzameling van KGA op het containerpark via de KGA-kluis .
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4.1.1 Overzicht restafvalfractie bestaande uit huisvuil, 
grof vuil, gemeentevuil en opkuis glas, inclusief con-
tainerpark, GFT-productie, PMD-productie, Papier en 
Karton-productie per kg/inwoner.

4.1.2 Textiel 

•	 ingezameld door Vlaams Inzamel Centrum Textiel via kle-
dingcontainers voor een totaal van 48.075 kg.
•	 werd ook ingezameld door De Kringwinkel SPIT, Diestse-
steenweg 104  te Kessel-Lo voor een totaal  53.467 kg

4.1.3 Containerpark 

Het aantal bezoekers in de loop van 2014 werden nog niet 
bezorgd.

4.1.4 KGA

Het totaal aantal ingezamelde KGA afval is nog niet gekend.

4.2 Milieuvergunningen

Voor hinderlijke inrichtingen is het verplicht te beschikken 
over een milieuvergunning in het kader van de VLAREM-wet-

geving. In 2014 werden  1 milieuver-
gunning klasse 1, 
 2 milieuvergunningen klasse 2 en  6 
meldingen van klasse 3 opgenomen 
in het milieuvergunningenregister. 

4.3  Natuurlijke entiteiten: Natuur, bos en groen 
en landschappen

Het beleid van de gemeente is erop gericht de bestaande 
natuurwaarden minstens te behouden en waar mogelijk te 
versterken en uit te breiden. 
Een duurzaam beheer van de bestaande natuurwaarden 
staat centraal. 
Het bestaande GNOP-actieplan (goedgekeurd door ge-
meenteraad dd. 18/12/1996, goedgekeurd door AMINAL 
23/04/1997) wordt als uitgangspunt beschouwd. 
Natuuroverwegingen worden geïntegreerd in andere be-
leidsdomeinen.
Er wordt aandacht besteed aan landschapszorg.
Er wordt geijverd voor een natuurvriendelijk groenbeheer en 
het bevorderen van streekeigen groen.
Hiertoe wordt maximaal overleg gepleegd met alle betrokke-
nen, zowel overheden als particulieren.

Bestaand GNOP-actieplan en andere acties uitvoeren.
13  machtigingen voor het kappen van bomen in bosverband 
in een privé-bos werden gedurende 2014 verleend door het 
Agentschap voor Natuur en Bos, buitendienst Vlaams-Bra-
bant.

4.4 Adviesorganen

De MilieuAdviesRaad (MAR) werd opgericht in 1992 en is dus 
meer dan 20 jaar een actief adviesorgaan in de gemeente. 
Dossiers die te maken hebben met milieu- en natuurbeleid 
en met duurzame ontwikkeling in de gemeente worden 
ter advies voorgelegd aan de leden van de MAR. Na discus-
sie formuleren zij hun advies dat bijgevoegd wordt aan het 
dossier. Het geheel wordt voorgelegd aan het college van 
burgemeester en schepenen. Indien het college zich niet kan 
aansluiten bij het advies van de MAR, moet het college zich 
schriftelijk verantwoorden. Op die manier is er een terugkop-
peling naar het adviesorgaan.
De data waarop de open adviesraden plaatsvinden, worden 
niet bij het begin van het werkjaar vastgelegd. Zij worden 
bepaald naargelang het publieke belang van het onderwerp. 

De landbouwraad bestaat uit maximum 15 land- en tuinbou-
wers in hoofdberoep of als zelfstandig helper, woonachtig 
in de gemeente. Elke politieke fractie vertegenwoordigd in 
de gemeenteraad kan 1 lid afvaardigen om te zetelen in de 
landbouwraad als niet stemgerechtigd lid. De schepen van 
landbouw en een gemeentelijke ambtenaar zijn ambtshalve 
lid van de landbouwraad zonder stemrecht.
De landbouwraad kan een dialoog op gang brengen tussen 
alle belanghebbenden. Hij inventariseert knelpunten en stelt 
een prioriteitkernprogramma op. Bovendien gebeurt de com-
municatie via de gemeentelijke informatiekanalen. 
De afbakening, uitstippeling, oprichting en uitvoering van 
een landbouwleerpad door de gemeente, in samenwerking 
met de landbouwraad heeft als doel de burgers dichter bij de 
landbouw als primaire sector te brengen.    

Restafval GFT PMD Papier en 
Karton 

2001 126,42

2002 107,64

2003 96,13

2004 97,28

2005 57,28 65,60 15,40 75,60

2006 75,85 54,05 15,50 82,60

2007 77,25 51,76 15,00 81,80

2008 73,71 50,74 14,00 78,80

2009 77,00 53,00 14,50 78,00  

2010 75,50 49,48 13,90 73,00

2011 80,40 52,04 13,89 83,25

2012 77,69 51,00 13,65 81,00

2013 79,20 51,20 14,12 77,18

2014 nog niet 
gekend
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5. landbouw

5.1 Commissie tot de vaststelling van schade 
aan landbouw

Deze commissie werd in de loop van 2014 door de schepen 
van landbouw  2 keer samengeroepen voor de vaststelling 
van schade aan teelten, veroorzaakt door rampspoedige 
gebeurtenissen, namelijk op 18/06/2014 en op 29/07/2014

Er werden 3 processen verbaal opgesteld tot vaststelling van 
schade aan teelten ingevolge hagelschade 
Vooral de appels en peren en de zoete kers werden hierdoor 
getroffen. 

6.oPenbare werken

De dienst “openbare werken” is ondergebracht in de gemeen-
telijke werkplaats langs de Bollenberg in Lubbeek. 
Hier zijn de volgende werknemers gehuisvest:
•	 1 diensthoofd (opdrachthouder)
•	 1 administratief hoofdmedewerker (opdrachthouder)
•	 4 administratieve krachten
•	 2 technisch medewerkers
•	 (verantwoordelijke afdeling “Wegen” & verantwoordelijke 
afdeling “Patrimonium”)
•	 verantwoordelijke magazijn
•	 verantwoordelijke wagenpark
•	 2 ploegbazen
•	 19 arbeiders

6.1 Administratie

De administratieve cel bestaat uit het diensthoofd, een admi-
nistratief hoofdmedewerker, 4 administratieve krachten en 2 
technisch medewerkers.
Het diensthoofd leidt de dienst en wordt hierbij bijgestaan 
door:
Eén administratieve persoon is verantwoordelijk voor de 
dispatching van meldingen van inwoners. Deze persoon re-
gistreert, verdeelt en volgt alle meldingen op, ongeveer zo’n 
100-tal per maand.

De andere medewerkers zorgen voor de algemene adminis-
tratie. Hieronder verstaan we: 
•	 voorbereiden en afhandelen van de punten voor het sche-
pencollege en de gemeenteraad
•	 voorbereiden, opvolgen en afhandelen van dossiers 
(aanbestedingen, onderhandelingsprocedures, …) via het 
programma 3P  
•	 coördinatie van projecten
•	 opstellen van dienstbudget, voortvloeiend uit de beleids-
nota en de meerjarige doelstellingen-
nota
•	 aanvragen van machtigingen 
•	 correspondentie met nutsmaatschap-
pijen (defecte straatverlichting, pro-
blemen met de riolering, gebrekkige 
afwerking van uitgevoerde werken)

•	 allerhande administratieve taken

In het beheerssysteem “Ultimo” worden allerhande meldin-
gen worden geregistreerd en opgevolgd. Eveneens tracht 
men dit toe te passen binnen het magazijnbeheer en het 
onderhoud van de voertuigen.

6.2.Wegen en groenbeheer

De medewerkers van deze ploeg staan in voor het dagelijks 
onderhoud van het wegennet en de voet- en fietspaden.  
Dit onderhoud wordt heel ruim opgevat, het gaat van het 
herstellen van het wegdek, tot het zorgen voor de ijzelbestrij-
ding, …
Ook het onderhoud van bushokjes, parkings, wegbermen, 
wandelpaden en grachten valt onder hun verantwoordelijk-
heid.
Verder staan deze personen nog in voor het plaatsen en het 
onderhoud van zowel de voorlopige als de permanente sig-
nalisatie en dit in samenspraak met de politie. 
De medewerkers van de groenploeg staan in voor het dage-
lijks onderhoud van het groenpatrimonium over de ganse 
gemeente. Dit betreft het onderhoud van de groenomgeving 
van openbare gebouwen, de kerkhoven en de scholen. Het 
snoeien van laanbomen, nieuwe aanplantingen, maaien van 
bermen, …
Het openmaken en onderhoud van voetwegen.

6.3. Patrimonium

De medewerkers van deze ploeg staan in voor het dagelijks 
onderhoud van het gemeentelijke gebouwen, alsook het 
onderhoud van de technische installaties, zijnde brandinstal-
latie, verwarmingsinstallaties, …
Het onderhoud van de speelterreinen en de speeltuigen valt 
onder hun verantwoordelijkheden.
In samenwerking met de dienst “Cultuur” wordt het vervoer 
van alle uitleenmaterialen geregeld.

6.4. Magazijn & wagenpark

De magazijnier is verantwoordelijk voor de administratie en 
de inventarisatie van het magazijn, evenals het doorgeven 
van bestellingen, dit in samenspraak met de aankoopdienst. 
Een technieker is verantwoordelijk voor het onderhoud en de 
herstellingen van het gemeentelijk wagen- en machinepark.

6.5. Uitgevoerde  werken

6.5.1. Winterdienst

De  hoofdwegen werden sneeuw- en ijzelvrij gehouden door 
de firma Jan Geens, Transport en Wegenwerken, uit Tienen. 
Naast de aannemer zorgen onze ploegen ervoor dat alle 
andere wegen sneeuw- en ijzelvrij gemaakt worden, evenals 
voor het  ruimen van de andere openbare plaatsen.
Vanaf eind november werd de samenwerking met AGRO-
Aanneming gestart.  Zij staan de gemeentelijke diensten bij 
om de zijwegen in  de deelgemeenten Linden, Pellenberg en 
Binkom sneeuwrij te houden.
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6.5.2.Kerstversiering

Elk jaar rond de kerstperiode wordt de gemeente verfraaid 
met kerstverlichting welke aan de elektriciteitspalen in de 
dorpskernen gehangen worden. Deze ornamenten wor-
den opgehangen begin december en afgehangen begin 
januari. 
Deze opdracht wordt uitgevoerd door de firma Ewal b.v.b.a. 
uit Mol. 
Naar aanleiding van de aangekondigde stroomschaarste 
werd door het college van burgemeester en schepenen 
beslist om tijdens de kerstperiode 2014-2015 geen orna-
menten op te hangen.

Op openbare plaatsen worden kerstbomen geplaatst door 
onze medewerkers.

6.5.3.Vegen en borstelen van wegen

Gezien de uitgestrektheid en het ontbreken van het juiste 
materieel  werd een gespecialiseerde aannemer aange-
steld, namelijk de firma Marc Beys BVBA uit Perk. 
Aanvullend hebben onze medewerkers alle pleinen, par-
kings, parken, e.d. proper gehouden.

6.5.4. Niet-chemische onkruidbestrijding

Tussen 1 april en 30 november wordt het onkruid op een al-
ternatieve manier bestreden aangezien geen gebruik meer 
mag gemaakt worden van sproeistoffen. De gemeente 

Lubbeek heeft ervoor gekozen om 
het onkruid te bestrijden met de 
heet-watermethode.
De werken werden uitgevoerd 
door de firma André Audenaert uit 
Laarne. 

6.5.5.Onderhoudswerken in samenwerking met INL :

INL staat voor Intergemeentelijke Natuur- en Landschaps-
ploeg. Zij  werken in opdracht voor IGO-Leuven (Interge-
meentelijk Opbouwwerk). 
De opdrachten die uitgevoerd worden zijn:
•	 Onderhoud holle wegen
•	 Uitvoeren van werken i.f.v. het bosbeheersplan
•	 Onderhoud  KLE (kleine landschapselementen )
•	 Openmaken en onderhouden van trage wegen  (ook wel 
gekend als : kerkwegen, voetwegeltjes, diensterfbaarheids-
wegen, … ) volgens de wegenatlas in samenwerking met 
de technische dienst

6.7. Buitengewone werken

6.7.1. Dorpskernvernieuwing Binkom – Heraanleg 
schoolomgeving (Leaderproject) – Aanleg toegangsweg 
en lerarenparking

De toegangsweg van de parking voor het personeel van 
de gemeenteschool Binkom dient aangelegd te worden in 
waterdoorlatende materialen.
De parking wordt aangelegd in grastegels en wordt afge-
werkt met een borduur.
Rondom de parking zal een grasterrein aangelegd worden.
aannemer : Bernard Briers BVBA (Tielt-Winge)
kostprijs: 42.124,42 EUR (incl.btw)

6.7.2. Buitengewoon onderhoud fietspad Meenselstraat 
(Binkom)

Over gans de Meenselstraat (deelgemeente Binkom) wordt 
het voet- of fietspad plaatselijk uitgebroken en vernieuwd.
De kantstroken worden volledig afgeschraapt en heraange-
legd in asfalt.
aannemer : BVBA Vanhoeyveld B & M (Boortmeerbeek)
kostprijs: 93.882,73 EUR (incl.btw)

6.7.3. Buitengewoon onderhoud wegen

De werken omvatten het volgende :
•	 Aardebrug (Lubbeek) (van huisnr.1 tot 4) : Dit omvat het 
herstellen van de bestaande asfaltverharding.
•	 Kortrijkstraat (Linden) (van huisnr.154 tot nr.170) : Dit 
omvat het gedeeltelijk affrezen van het wegdek alsook het 
herprofileren van het wegdek en het vernieuwen met een 
bovenlaag in asfalt.
•	 Kortrijkstraat (Linden) (van aan het kruispunt met de 
Jachthuislaan tot aan huisnr.134) : Dit omvat het gedeelte-
lijk affrezen van het wegdek alsook het herprofileren van 
het wegdek en het vernieuwen met een bovenlaag in asfalt.
•	 Seftingstraat (Linden) : Dit omvat het gedeeltelijk affrezen 
van het wegdek alsook het herprofileren van het wegdek 
en het vernieuwen met een bovenlaag in asfalt. Bijkomend 
worden er plaatselijk watergreppels aangebracht om een 
betere waterafvoer te bekomen zonder het water op te 
vangen.
•	 Lastberg-Papenveld (Pellenberg) (zijweg verhard/deel 
naar woning huisnr.72) : Dit omvat het herstellen van de 
bestaande asfaltverharding.
•	 Cubastraat (Binkom) : Dit omvat het herstellen van de 
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bestaande asfaltverharding.
aannemer : Grizaco nv (Hasselt)
kostprijs: 163.471,77 EUR (incl.btw)

6.8. Buitengewone werken gebouwen

6.8.1. Bouw GBS “de STip” (Binkom), inclusief gedeelte 
bestemd voor de plaatselijke jeugdvereniging

De bouw van de school werd afgewerkt. De gemeente Bin-
kom beschikt nu over een nieuwe school die voldoet aan 
de huidige normen.
In de school werden eveneens de lokalen voor de plaatse-
lijke jeugdvereniging ondergebracht.
aannemer : Algemeen Aannemingsbedrijf De Coninck NV 
uit Herent 
kostprijs : 3.699.185,78 EUR (incl. BTW)

6.8.2. Aanpassingswerken politiegebouw Lubbeek

Het gaat hier om een dringende herstelling van het sanitair 
in het politiegebouw.
aannemer : Vriends Services BVBA, Wingepark 15, 3110 
Rotselaar
kostprijs: 13.055,02 EUR (incl.btw)

6.8.3. Renovatiewerken kerk St.-Kwinten (Linden) – 
Fase 5: Interieurwerken

De interieurwerken omvatten:
•	 schilderwerken van de kerkruimte
•	 schilderwerken van het buitenschrijnwerk
•	 inrichten van de gravenkapel als bureelruimte
•	 bijbouwen van een wc-ruimte (gyprocwerken)
•	 schilderwerken van het binnenschrijnwerk : kasten, deu-
ren, e.a.
•	 aanpassingen elektriciteit en sanitair in functie van bijko-
mende functies (bureel, sanitair, ...) 
De werken dienen nog wel uitgevoerd te worden.
•	 aannemer : Van Gompel (Leopoldsburg)
•	 aanstellingsbedrag: 91.265,54 EUR (incl.btw)

6.8. Buitengewone werken niet behorend tot 
de wegen of  gebouwen

6.8.1.Uitvoering erosiebestrijdingswerken Gellenberg 
(Lubbeek)

De opdracht omvat in hoofdzaak de uitvoering van vol-
gende werken:
•	 grondwerken in af- en uitgraving
•	 aanleg van 2 erosiepoelen
•	 aanleg van een geprofileerde grasbufferstrook
•	 aanleg van 2 aarden dammen, incl. verstevigingselemen-
ten en knijpconstructie
•	 aanleg van een buffergracht met 3 tus-
senschotten 
•	 aanleg van een afvoerende gracht 
en inbuizing met aansluiting op een 
bestaande niet-geklasserde gracht
•	 herprofilering van bestaande gracht
•	 aanleg van inbuizingen

•	 aanleg van een dwarsrooster
•	 grasbezaaiingen
(De bezaaiingswerken dienen aangevat nadat de andere 
werken van de opdracht geheel of gedeeltelijk zijn uitge-
voerd en dit in het meest gunstige seizoen. )
aannemer: Van Raak Louis bvba (Weelde)
Deze werken worden in de loop van 2015 uitgevoerd.
bestelbedrag: 25.686,36 EUR (incl. BTW)

6.8.2. Aankoop tractor

De aankoop betreft een tractor, met aanbouw van een 
maaier aan de rechterzijde, tussen voor- en achterwiel met 
opzuigsysteem  en een grasverzamelwagen welke recht-
streeks dient  getrokken te worden in de wettelijk voor-
ziene trekhaak van de tractor. 
leverancier : Pasteels FV (Pellenberg)
bestelbedrag : 223.850,00 EUR (incl. BTW)

6.8.3. Opmaak globaal bosbeheersplan

Elke boseigenaar dient in het bezit te zijn van een bosbe-
heersplan. Om de beheersplannen van de verschillende 
bossen te uniformiseren heeft de gemeente het initiatief 
genomen om, samen met verschillende boseigenaar,  zo’n 
plan te laten opmaken. De opmaak van het bosbeheersplan 
werd ondertussen afgerond.
studiebureau : Landmax bvba (Westerlo)
bestelbedrag: 27.217,74 EUR (incl. BTW)

6.8.4. Opmaak bermbeheersplan

Elke gemeente beschikt over een bermbeheersplan. In dit 
plan is opgenomen welke planten groeien en bloeien in de 
berm. Ook een maaischema is opgenomen.
Omdat de meeste bermbeheersplannen verouderd zijn 
heeft de provincie Vlaams-Brabant het initiatief genomen 
om met haar gemeenten een bermbeheersplan te laten 
opstellen. 
studiebureau : Antea Belgium (Berchem)

7. mobIlIteIt

7.1 Verkeer

Wegennet 
rijkswegen : 11,11 km
gemeentewegen : groot verkeer : 38,49 km
buurtwegen    :   209    km

Openbaar vervoer
3 Leuven - Pellenberg - Lubbeek
3 Nachtbus : Leuven - Lubbeek 

370 Leuven - Diest
370 Nachtbus : Leuven - Tielt-Winge
371 Leuven - Hoog-Linden
372 Leuven - Geestbeek
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373 Leuven - Assent
374 Leuven - Tielt
392 Aarschot - Binkom
485  Snelbus : Leuven - Lubbeek - Tienen 

520 Schoolbus : Heverlee - Linden 
524 Schoolbus :  Heverlee - Tielt 
525 Schoolbus : Heverlee - Geestbeek
527  Schoolbus : Heverlee - Pellenberg - Honsem 
585 Schoolbus : Lubbeek - Tienen
590  Schoolbus : Pellenberg - Aarschot

639 Marktbus : Lubbeek - Tienen
685 Marktbus : Lubbeek - Tienen

717  Belbus Bierbeek - Lubbeek - Oud-Heverlee

7.2.Realisaties

o.a.:
•	 Een snelheidsbeperking tot maximum 70 km/u op de 
Tiensesteenweg (N223) vanaf de Helstraat/Boutersemstraat 
tot aan de grens met Vissenaken.

7.3 Raad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
Lubbeek (RMV)

De Raad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid adviseert het 
gemeentebestuur betreffende alle beleidsmateries die te 
maken hebben met mobiliteit, verkeersveiligheid en –leef-
baarheid, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het 
college of de gemeenteraad. 
Op die manier kunnen nog beter overwogen beslissingen 
worden genomen.

7.3.1. CONTACT
Theo Abts, theo.abts@lubbeek.be, 016 47 97 54.

7.3.2.VERGADERINGEN 2014
18 februari 2014
18 maart 2014

17 juni 2014
16 september 2014 
21 oktober 2014
16 december 2014

Project uitgewerkt door de werkgroepen van de RMV:
Door de werkgroep Linden:
•	 voorstel  van snelheidsbeperking met behulp van ‘Zone 
50’ borden
•	 voorstel/uitwerken van een verkeersveilige schoolomge-
ving te Linden
Door de werkgroep Binkom:
•	 voorstel/uitwerken  van snelheidsbeperking naar 50 
km/u in verschillende straten te Binkom.
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www.lubbeek.be


