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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
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
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
degreef kris – raadslid – open vld

Raadsleden Groen
Creuwels alfons – raadslid – Groen!
boullart Werner – raadslid – Groen!

Raadsleden sp.a. 
vanbever martine – raadslid – sp.a

aantal vergaderingen: 12

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

aantal vergaderingen : 9
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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, Walter vangoidsenhoven, 
Werner boullart.
lid met raadgevende stem: martine vanbever.

aantal vergaderingen : 3

Commissie deontologische code:
voorzitter: ellen lammens
leden: katrien stroobants, Geert bovyn, raf de Canck, tom 
de Winter-pieters, marina stas, andries hofkens, stéphanie 
de néeff, 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

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

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
•	rechtbank van koophandel: leuven
•	Gerechtelijk arrondissement: leuven
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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: 
atelier voor Creatieve expressie - dorpsstraat 2a 
3210 lubbeek
jeugdmuziekschool -  dorpsstraat 2a - 3210 lubbeek
plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap  Gellenberg 16 - 
3210 lubbeek

Sporthal
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
•	 vlaamse maatschappij voor Watervoorziening 
 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

algemene zaken

1. Interne zaken

1.1 Personeel

1.1.1 Gemeentelijke administratie

Evolutie van de personeelsdienst
de rol van de personeelsdienst en de behoeften van het 
personeel evolueert sterk. om een actief en modern perso-
neelsbeleid te kunnen voeren wordt de personeelsdienst 
omgevormd  tot een “human resources”-dienst, waarbij deze 
dienst een strategische positie inneemt. deze focusverbre-
ding heeft tot gevolg dat het takenpakket van de personeels-
dienst steeds groter en diverser wordt.
in 2013 stapte de gemeente in de bbC, waardoor de uitge-
lezen kans werd geschept om te evolueren naar een hrm-
dienst, waarin vooral de invoering van competentiemanage-
ment centraal staat. hiertoe werden ter ondersteuning van 
de personeelsdienst de eerste stappen gezet tot de aanschaf 
van een digitaal personeels- en informatiesysteem dat een 
onmisbare multifunctionele technische schakel in het dage-
lijks personeelsbeheer vormt.
de reguliere opdrachten, zoals de maandelijkse loon- en wed-
denadministratie, werving en selectie, vorming en evaluatie, 
verzuim en personeelsverloop… blijven natuurlijk belangrijk. 
de kwaliteit van deze kerntaken moet immers gegarandeerd 
blijven om een stabiel personeelsbeleid uit te bouwen.

Ambtenaren mogen werken tot na hun 65ste 
de gemeenteraad van 27 maart 2013 heeft de rechtspositie-
regeling gewijzigd zodat ambtenaren die dat wensen, mits 
toestemming van het schepencollege, 
na hun 65ste mogen doorwerken. Ge-
motiveerde personeelsleden met veel er-
varing kunnen zorgen voor continuïteit 
van de dienstverlening en begeleiding 
van nieuwe jonge medewerkers. 

Dagelijks personeelsbeheer 
bij raadsbesluit van 27 maart 2013 werd, onder de voorwaar-
den en binnen de modaliteiten bepaald door de rechtspo-
sitieregeling en het arbeidsreglement, het dagelijks perso-
neelsbeheer van de gemeentesecretaris vastgesteld. het 
was aangewezen dat de nieuwe gemeenteraad het dagelijks 
personeelsbeheer inhoudelijk opnieuw omschrijft.

Aanpassing evaluatieprocedure
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel bepaalt 
dat een personeelslid pas kan ontslaan worden na 2 opeen-
volgende ongunstige evaluaties voor twee opeenvolgende 
evaluatieperiodes.
als het ontslag slechts mogelijk is na twee opeenvolgende 
ongunstige evaluaties en de evaluatieperiodes duren twee 
jaar, dan is het mogelijk dat een personeelslid gedurende vier 
jaar ondermaats presteert voor het ontslagen kan worden.
het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2013 voorziet de 
mogelijkheid tot ontslag na één periodieke evaluatie met 
ongunstig evaluatieresultaat .

Personeelsuitstap naar Leuven
naar jaarlijkse gewoonte werd een personeelsuitstap gehou-
den. dit jaar werd een uitstap naar leuven georganiseerd. 
daar kregen we een begeleide stadswandeling georgani-
seerd door de leerlingen van het redingenhof. ’s avonds 
werd in het gemeentehuis als afsluiter een bbq benuttigd.

Hospitalisatieverzekering – wijziging waarborgformule
de gemeenteraad van 30 oktober 2013 heeft beslist om vanaf 
01/01/2014 in de bestaande collectieve verzekering in de ba-
siswaarborg “tweepersoonskamer” de huidige premies voor 
alle verzekering tot 65 jaar te verlagen.
daarnaast  worden vanaf 01/01/2014 de waarborgen van de 
verzekering uitgebreid. bij de basisformule bedraagt de pre-
mie voor de hoofdverzekerde van 21 jaar tot en met 49 jaar 



8 9

77 eur ( i.p.v. 99 eur). de keuze tussen de twee waarborgfor-
mules blijft. 
het bestuur heeft geopteerd voor de basisformule. de 
basisformule is qua premie goedkoper maar waarborgt bij 
ziekenhuisopname geen oplegsom in het verblijf en erelonen 
eigen aan de persoonlijke keuze van een éénpersoonskamer. 
het bestuur neemt de verschuldigde premie voor de basis-
formule voor de indienst zijnde personeelsleden (hoofdver-
zekerden) ten laste. de aangesloten personeelsleden kunnen 
mits bijbetaling de huidige uitgebreide formule behouden.

1.1.2 Gemeentelijk onderwijs

Vernieuwing schoolraden
de schoolraden werden ingevoerd op 1 april 2005 via het de-
creet van 2 april 2004 betreffende participatie en de vlaamse 
onderwijsraad (hierna participatiedecreet genoemd). 
dit schooljaar liep de tweede periode van vier schooljaren af. 
bij raadsbesluit van 30 januari 2013 werd dan ook beslist om 
voor een volgende periode (2013-2017) nieuwe schoolraden 
samen te stellen.   

Wijziging schoolwerkplannen 
naar aanleiding van de nieuwe financieringsreglemente-
ring waarbij de ses- lestijden (sociaal-economische-status ) 
gesubsidieerd worden, moet de school ook kunnen verant-
woorden waarvoor deze middelen aangewend worden. bij 
gemeenteraadsbesluit van 28 augustus 2013 werd het 
betreffend decretaal gedeelte toegevoegd.

Verhoging ouderbijdrage voor de warme schoolmaal-
tijden
de tarieven van de bijdrage van de ouders wiens kinderen 
gebruik maken van de warme schoolmaaltijden bedeeld in 
de gemeentescholen van lubbeek worden vanaf het school-
jaar 2013-2014 verhoogd. Gezien de ouderbijdrage niet meer 
aangepast werd sinds 01/09/2003 en de budgettaire schaar-
ste heeft de gemeenteraad van 28 augustus 2013 beslist om 
deze bedragen jaarlijks op 1 september te verhogen met de 
procentuele stijgingen van het indexcijfer.

Goedkeuring bijkomende lestijden ten laste van de ge-
meente
bij gemeenteraadsbesluit van 28 augustus 2013 werd de 
mogelijkheid voorzien om onderwijzend personeel tijde-
lijk aan te werven voor het schooljaar 2013-2014 ten laste 
van het personeelswerkingsbudget met een totaal van 37 
aanvullende lestijden voor de gemeenteschool pellenberg 
en 54 aanvullende lestijden voor de gemeenteschool linden-

binkom.
 
Wijziging schoolreglement en 
schoolbrochure
de gemeenteraad van 27 november 
2013 heeft beslist om het school-
reglement te wijzigen om reden van 
uitvoering van nieuwe wettelijke 
bepalingen, o.a., het begrip leefenti-
teit, toelatingsvoorwaarden voor het 
lager onderwijs, schoolverandering.

eveneens werd in dito gemeenteraad  de schoolbrochure 
gewijzigd om reden van bijgestuurde werking of wettelijke 
bepalingen, o.a., aanpassingen m.b.t. personeel van de 
school, werking schoolraad, werking leerlingenraad, school-
structuur…
 
Herstructurering gemeenteschool Linden-Binkom en 
programmatie gemeenteschool Binkom  
Wegens een aantal structurele redenen en het cultuurverschil 
werd in de gemeenteraad van 18 december 2013beslist om 
de gemeentelijke basisscholen, die tot nu toe onder één di-
rectie vielen, vanaf 1 september 2014 op te splitsen. door de 
aanwezigheid van een directeur in beide vestigingsplaatsen 
is er een directere communicatie mogelijk met de leerkrach-
ten, leerlingen en ouders zodat de schoolorganisatie  nog 
nauwgezetter kan opgevolgd worden.

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.
in 2013 registreerden we zo 2.926 inkomende brieven. ook 
alle uitgaande brieven worden elektronisch geregistreerd, dit 
aantal bedroeg 3.479.

elke vrijdagvoormiddag wordt na overleg tussen de betrok-
ken diensthoofden en de secretaris, de agenda van het col-
lege samengesteld. de dossiers worden keurig bijgehouden 
met een notuleringssoftware. elke maandagnamiddag vindt 
het college plaats en worden de collegebeslissingen defini-
tief 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 2013 vergaderde het college 54 keer en de gemeenteraad 
12 keer.

het secretariaat staat ook in voor het frankeren van de uit-
gaande briefwisseling,  in 2013 bedroeg dit aantal 39.317, 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.

Onthaal 
het onthaal is het uithangbord van de gemeentelijke orga-
nisatie. de onthaalbediende verwijst iedereen door naar de 
juiste dienst. je wordt door haar telefonisch op deskundige 
wijze verbonden met de dienst die bevoegd is voor jouw spe-
cifiek probleem. verder kan je aan het onthaal terecht voor de 
aankoop van pmd, biozakjes en -bakjes, fiets- en wandelgid-
sen. het onthaal zorgt ook voor de verdeling van rattenvergif 
en stickers ‘geen reclame’.

1.3 ICT

sinds enige jaren is een verregaande automatisering een 
basisvereiste voor een gerichte dienstverlening. 
enerzijds wordt hieraan tegemoet gekomen door te zorgen 
dat de benodigde middelen niet alleen aanwezig zijn, maar 
ook voorzien zijn van alle hedendaagse technische functio-
naliteiten. Zo werden in 2013 alle resterende administratieve 
toestellen met Windows Xp vervangen door nieuwe model-
len met Windows 7 en werd ook de oude telefooncentrale 
(en toestellen) na meer dan 10 jaar trouwe dienst vervangen 
door een nieuwe voip-centrale met bijbehorende toestellen.

anderzijds is het natuurlijk niet enkel de hardware die up-to-
date moet zijn, maar is ook de aanwezigheid van aangepaste 
software voor elke afdeling een absolute 
vereiste voor een goede dienstverlening. 
in 2012 werd het softwarepakket van de 
dienst financiën reeds gedeeltelijk in een 
nieuw kleedje gestoken met de pak-
ketten bbC.net, smb.net en bestelbons.
net. in 2013 was het de beurt aan o.a. de 

dienst burgerzaken en de personeelsdienst die nu respectie-
velijk kunnen gebruikmaken van bevolking.net en het pakket 
aphrodite voor hrm. tevens werd er ter ondersteuning van 
de organisatieontwikkeling het pakket bpm one aangekocht.

in 2013 was de iCt-dienst van de gemeente lubbeek ook 
actief medewerker bij een eerste project van het samen-
werkingsverband “hageland”, nl. de samenaankoop van 
hardware,  waarbij we voor de 13 gemeenten van deze 
samenwerking en ook de andere gemeenten die tot een 
samenwerkingsverband zijn toegetreden erg interessante 
voorwaarden bekomen hebben voor de aankoop van desk-
tops, laptops, monitors, tablets, e.d. .

ook de komende jaren zal er verder geïnvesteerd worden in 
nieuwe hard- en software, steeds met als doelstellingen een 
zo’n optimaal mogelijke dienstverlening te creëren en het 
gebruikersgemak te verbeteren. 
 

1.4 Duurzame ontwikkeling

1.4.1 Intern beleid

duurzame ontwikkeling is een concept dat zich niet gemak-
kelijk laat vertalen naar de praktijk toe. het is een abstract 
begrip, dat we op duizend en één manieren concreet kunnen 
invullen in ons dagelijkse leven. in feite komt het in essentie 
neer op respect: respect voor de medemens hier in lubbeek 
maar ook in de rest van de wereld, voor de natuur en de 
draagkracht van de aarde, voor de huidige generatie maar 
ook voor de mensen die na ons komen. het betekent een 
versmelting van economische groei, sociale vooruitgang en 
ecologisch evenwicht, waarbij iedereen een stem heeft. het 
is een proces van verandering, dat de attitude, het gedrag en 
de praktijken van beleidsmakers, het gemeentepersoneel, 
bedrijfsleven en consumenten wil veranderen. duurzame 
ontwikkeling vraagt op vele vlakken een geïntegreerde aan-
pak en een vergaande samenwerking tussen de verschillende 
beleidsdomeinen.

maar op welke manier kan je nu een geïntegreerde aanpak 
en een vergaande samenwerking tussen de verschillende 
beleidsdomeinen bewerkstelligen en hoe zorg je ervoor 
dat de bekommernis om mens, economie en milieu (peo-
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ple, profit, planet) gelijkwaardig worden ingebouwd in de 
besluitvorming zowel in de beleidsplanning als in concrete, 
projectmatige beslissingen. in de gemeente lubbeek werd 
in samenspraak met de gemeentesecretaris hiervoor twee 
pistes uitgestippeld:
•	 een duurzame gemeentelijke interne werking tot stand 
brengen waarbij organisatiebeheersing en kwaliteitsontwik-
keling als hefbomen worden gezien. hiermee wordt bedoeld 
het beheersen van de organisatie, het werken aan kwaliteit 
en het behouden van een externe focus (omgevingsanalyse). 
met het behoud van een externe focus bedoeld men dat men 
oog heeft voor de resultaten in de samenleving. met andere 
woorden welke impact heeft de organisatie in de samenle-
ving, op de omgeving waarbinnen ze functioneert zowel op 
economisch, ecologisch als op sociaal vlak. 

•	 een inhoudelijke vernieuwing op beleidsvlak: er wordt 
gestreefd het algemeen beleid te kaderen binnen een visie 
van duurzame ontwikkeling. duurzame ontwikkeling dient 
zich te vertalen in alle beleidsdomeinen. met andere woor-
den duurzame ontwikkeling zou de rode draad moeten zijn 
doorheen alle beleidsdomeinen hetgeen het best tot uiting 
komt in beleidsdomeinoverschrijdende projecten. vandaar 
dat de gemeente lubbeek beslist heeft om in te tekenen op 
het basisniveau en projectniveau van de samenwerkings-
overeenkomst 2008-2013 die de gemeente heeft afgesloten 
met de vlaamse overheid. verder biedt het gemeentedecreet 
hiervoor ook een aantal opportuniteiten meer bepaald artikel 
146 en 147 waarin opgenomen staat dat gemeentebesturen 
verplicht zijn een meerjarenplan dat bestaat uit een strategi-
sche en een financiële nota op te stellen. in de strategische 
nota moeten de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties op 
elkaar worden afgestemd en geïntegreerd worden weerge-
geven.

in de pocket van de vvsG “duurzame ontwikkeling in lokaal 
beleid” staat het volgende vermeld: het werken aan duur-
zame ontwikkeling kan intern een nieuwe frisse wind laten 
waaien en kan zo een katalysator zijn voor gewenste ver-
anderingen. op die manier wordt duurzame ontwikkeling 
niet louter als een bijkomende last gezien maar wordt het 
een waar uithangbord van een modern en vooruitstrevend 
bestuur, dat actief bouwt aan de toekomst. en daar hebben 
we ons door laten inspireren.

bijgevolg legt de dienst duurzame ontwikkeling zich toe op:
•	 beleidsontwikkeling
•	 organisatieontwikkeling
•	 kwaliteitszorg

•	 organisatiebeheersing 
(interne controle)
•	 veranderingsmanage-
ment
1.4.2 Extern Beleid

de dienst duurzame ontwikkeling 
legt zich verder ook toe op volgende 
beleidsthema’s:
•	 klimaat en energie

•	 biodiversiteit
•	 duurzaam aankopen
•	 maatschappelijk verantwoord ondernemen
Waarvoor beleidsvoorbereidend werk verricht wordt en pro-
jecten voor uitgewerkt worden.
de reden hiervoor is dat klimaat en energie, biodiversiteit en 
duurzaam aankopen transversale beleidsthema’s zijn.

1.4.2.1 Beleidsthema klimaat en energie
de opwarming van de aarde door een versterkt broeikasef-
fect is één van de meest actuele problemen die onze samen-
leving voor grote uitdagingen plaatst. duurzame oplossingen 
vragen immers om een ommekeer in de stijgende uitstoot 
van broeikasgassen, een ommezwaai in onze manier van 
wonen, werken, vervoeren en ontspannen. Want de strijd te-
gen de klimaatverandering heeft alles te maken met hoe we 
omgaan met energie en grondstoffen, nu en in de toekomst.
de aandacht voor duurzame ontwikkeling is juist versterkt 
door het groeiende bewustzijn dat er op aarde een klimaat-
verandering plaatsvindt waar menselijk handelen mee aan 
ten grondslag ligt. er is een wereldwijde erkenning van de 
noodzaak om de uitstoot van koolstofdioxide drastisch terug 
te dringen. de gemeente lubbeek wil hier zeker in bijdragen.

energieboekhouding
in 2013 werd de gemeentelijke energieboekhouding voort-
gezet als onderdeel van kwaliteitszorg.
voor volgende gemeentelijke gebouwen wordt een energie-
boekhouding bijgehouden:
•	 administratief centrum
•	 gemeentelijke werkplaats
•	 gemeentelijke turnzaal pellenberg
•	 oCmW
•	 gebouw de rozenkrans
•	 gemeentelijke basisschool binkom
•	 gemeentelijke basisschool pellenberg
de meterstanden worden genoteerd en niet automatisch 
uitgelezen. 

energieboekhouding is een instrument dat het energie – en 
waterverbruik van gebouwen in beeld brengt en analyseert, 
wat toelaat om een doordacht beleid te voeren. energie-
boekhouding is gebaseerd op een regelmatige registratie, 
analyse en rapportage van het elektriciteits- , brandstof – en 
waterverbruik. hierbij worden de opgemeten verbruiken 
vergeleken met referentiewaarden en verwachte verbrui-
ken. de basisinformatie van de energieboekhouding wordt 
geleverd door het registreren van de energiemeterstanden 
op regelmatige, minimaal maandelijkse tijdstippen. dit kan 
handmatig gebeuren wat nu gebeurt door het opschrijven 
van de meterstanden op vaste tijdstippen.

energiescans
het project “energiescans” is een project waarbij de netbe-
heerder pbe energiescans uitvoert en energiebesparende 
maatregelen neemt in woningen van de inwoners van lub-
beek. 
een energiescan is een doorlichting die, op basis van een 

bezoek ter plaatse, een eerste beeld geeft van de energie-
situatie en het energiebesparend potentieel op het vlak van 
gebouwschil, verwarming, sanitair warm water, verlichting, 
elektrische apparaten en gedrag waarbij tijdens het bezoek 
op die plaatsen waar het zinvol wordt geacht spaardou-
chekoppen, radiatorfolie worden geplaatst of gloeilampen 
vervangen worden door spaarlampen. dit is gratis. boven-
staande vloeit voort uit een bepaling van het uitvoeringsbe-
sluit van de vlaamse regering inzake de openbare dienstver-
plichting ter bevordering van het rationeel energiegebruik 
waarin opgenomen staat dat de elektriciteitsdistributienet-
beheerder bij 2 % van haar eindverbruikers een energiescan 
moet uitvoeren.
in zitting van 12/06/2007 heeft het college van burgemeester 
en schepenen beslist om hiervoor een samenwerkingspro-
tocol tussen de gemeente lubbeek en pbe betreffende het 
uitvoeren van energiescans bij huishoudelijke eindafnemers 
af te sluiten.

het totaal aantal energiescans dat pbe moet laten uitvoeren 
is gelijk aan 2 per 100 huishoudelijke toegangspunten op het 
elektriciteitsdistributienet. voor de gemeente lubbeek komt 
dit neer op 99 energiescans.
voor het uitvoeren van de huishoudelijke energiescans werd 
iGo-leuven aangesteld door pbe.
in 2008 werden er 76 huishoudelijke energiescans uitge-
voerd. in 2009 werden er 13 energiescans uitgevoerd. met 
andere woorden zaten we in 2009 bijna aan ons toebedeelde 
aantal. in 2009 ging het college van bur-
gemeester en schepenen ook akkoord 
om aan het vervolgproject energiescans 
deel te nemen dat loopt van 2010 tot en 

met 2011. het vervolgproject houdt in dat de energiescans 
worden voortgezet maar dat er voortaan ook opvolgscans 
zullen worden aangeboden. in het dienstjaar 2010 werden 
er 21 energiescans uitgevoerd. ondertussen heeft infrax het 
op zich genomen om de energiescans op te volgen. in 2011 
werden er 92 energiescans uitgevoerd waarvan 85 basisscans 
en 7 opvolgscans. 
in het jaar 2012 werden er nog maar 11 energiescans uitge-
voerd. ook in 2013 werden er 11 energiescans uigevoerd.

Hernieuwbare energiebronnen
de gemeente lubbeek stimuleert de inwoners van lubbeek 
om hernieuwbare energiebronnen meer bepaald zonne-
energie aan te wenden. een subsidie wordt door de gemeen-
te lubbeek verleend aan particulieren voor het plaatsen van 
een netgekoppelde pv-installatie en voor een zonneboilerin-
stallatie. 

in 2008 werden er 39 subsidieaanvraagdossiers ingediend 
waarvan 9 voor het plaatsen van een zonneboiler en 30 voor 
het plaatsen van een netgekoppelde pv-installatie. 
in 2009 stelden we een heel sterke stijging vast van het aantal 
ingediende subsidieaanvraagdossiers voor zonnepanelen. 
er werden in totaal 127 subsidieaanvraagdossiers ingediend 
voor de plaatsing van zonnepanelen waarvan 8 voor het 
plaatsen van een zonneboilerinstallatie en 119 voor het 
plaatsen van een netgekoppelde pv-installatie. ook in het 
dienstjaar 2010 bleef het plaatsen van fotovoltaïsche zon-
nepanelen een succes. hier zal hoogstwaarschijnlijk wel de 
aankondiging van de versnelde afname van de financiële 
steun wel iets mee te maken hebben gehad. in totaal werden 
er 138 subsidieaanvraagdossiers ingediend waarvan 130 
voor het plaatsen van een netgekoppelde pv-installatie en 
8 voor het plaatsen van een zonneboilerinstallatie. in 2011 
werden er in totaal 166 subsidieaanvragen ingediend voor 
de plaatsing van zonnepanelen waarvan 152 netgekoppelde 
pv-installaties en 14 zonneboilers.
voor 2012 werden 92 subsidieaanvragen uitbetaald voor 
de plaatsing van een netgekoppelde pv-installatie voor een 
totaal bedrag van 45.209,79 euro en 31 subsidieaanvragen 
voor een zonneboilerinstallatie voor een totaal bedrag van 
15.463,96 euro. in 2013 werden in totaal 96 subsidieaanvra-
gen ingediend voor’ hernieuwbare energie waarvan 35 voor 
netgekoppelde pv-installaties en 61 voor zonneboilerinstal-
laties.
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rationeel watergebruik
voortzetting gemeentelijk subsidiereglement voor het plaat-
sen van een hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening.

voor het dienstjaar 2008 werden er in totaal 8 subsidieaan-
vragen ingediend voor het plaatsen van een hemelwaterin-
stallatie waarvan er 3 niet in aanmerking kwamen voor een 
gemeentelijke premie.  aan 3 aanvragers werd de subsidie 
uitbetaald. de andere 2 subsidieaanvragen werden ontvanke-
lijk en volledig verklaard maar de aanvragers dienen nog een 
factuur over te maken. 

in 2009 werden 5 subsidieaanvraagdossiers ingediend voor 
het plaatsen van een hemelwaterinstallatie waarvan er één 
niet in aanmerking kwam voor een gemeentelijke subsidie. 
in 2010 werden 3 subsidieaanvraagdossiers ingediend en 
werden ondertussen ook allemaal uitbetaald.
voor 2011 werden er 8 subsidieaanvraagdossiers ingediend 
waarvan er drie niet in aanmerking kwamen en vijf werden 
uitbetaald.
voor 2011 werden er eveneens 8 subsidieaanvragen in-
gediend voor het plaatsen van een hemelwaterinstallatie 
waarvan 5 werden geweigerd en 3 werden uitbetaald met 
inbegrip van één subsidieaanvraag waarbij ook de plaatsing 
van een infiltratievoorziening werd uitbetaald. 
in 2013 werden in totaal 9 subsidieaanvragen ingediend 
waarvan er 2 werden geweigerd.

groendaken
Groendaken hebben tal van voordelen. een groot deel hier-
van geeft een rechtstreeks voordeel voor de dakeigenaar, an-
dere geven voordelen voor de gemeenschap (onder andere 
op ecologisch, sociaal en gezondheidsvlak).
•	 groendaken verminderen de afvoer van hemelwater zodat 
de piekafvoeren lager zijn, de rioleringen minder of niet over-
belast worden en er zich geen of mindere ernstige waterover-
last voordoet
•	 langere levensduur van de dakbedekking
•	 thermische isolatie van het dak
•	 geluidsisolatie
•	 klimaatverbetering
•	 lucht – en waterzuivering
•	 habitatontwikkeling (groendaken kunnen bijdragen tot de 
verhoging van de verscheidenheid aan plant- en diersoorten 
(de zgn. biodiversiteit)).

in 2008 stelde de dienst duurzame ontwikkeling voor het 
huidig gemeentelijk reglement houdende het verlenen van 
een premie voor de aanleg van groendaken goedgekeurd in 

zitting van de gemeenteraad van 
26/05/2004 aan te passen aan de 
nieuwe bepalingen van de samen-
werkingsovereenkomst 2008-2013. 
het aangepaste subsidiereglement 
voor de aanleg van een extensief 
groendak werd door de gemeente-
raad goedgekeurd op 18/12/2008.
in 2009 ging het aangepaste ge-
meentelijk subsidiereglement voor 

de aanleg van een extensief groendak in voege. de aanpas-
sing hield onder meer een verhoging in van het subsidiebe-
drag. in plaats van 25 euro/m² verleent de gemeente sinds 1 
januari 2009 een subsidie van 31 euro/m² met een maximum 
van 3.100 euro. 
in 2009 werd er 1 subsidieaanvraagdossier ingediend voor 
de aanleg van een extensief groendak. in 2010 werd er 1 
subsidieaanvraagdossier ingediend en uitbetaald. in 2011 
werd 1 subsidieaanvraag ingediend voor de aanleg van een 
extensief groendak en dit werd ook uitbetaald.
in 2012 werden er 3 subsidieaanvragen ingediend voor de 
plaatsing van een extensief groendak waarvan er 1 werd 
geweigerd en 2 werden uitbetaald.
in 2013 werden 5 aanvragen ingediend voor de aanleg van 
een extensief groendag en werden ze alle 5 uitbetaald.

1.4.2.2 Beleidsthema biodiversiteit
biodiversiteit is de afkorting van ‘biologische diversiteit’ en 
staat voor de verscheidenheid aan levensvormen, genen en 
ecosystemen. het gaat om de natuur in al haar verscheiden-
heid: vogels, insecten, algen, kruiden, vissen, paddenstoelen, 
vlinders,… die verscheidenheid aan ecosystemen, soorten 
en genetisch materiaal is belangrijk, ook voor ons. Want het 
is door die enorme verscheidenheid dat de natuur ons in de 
meest uiteenlopende omstandigheden zuiver water, zuivere 
lucht en grondstoffen kan leveren. maar het gaat niet zo goed 
met de vlaamse biodiversiteit. vele dieren en planten ver-
dwijnen of hebben het moeilijk.  vooral ‘specialisten’, dat zijn 
dieren en planten die hoge eisen stellen aan hun omgeving, 
doen het zeer slecht. We moeten dat verlies een halt toeroe-
pen. Want naarmate de natuur ‘erodeert’ is die steeds minder 
in staat schokken op te vangen. en dat net nu er – met de 
klimaatveranderingen – heel wat evoluties aan de gang zijn. 
enkel als we met zo veel mogelijk mensen onze schouders 
eronder plaatsen, kunnen we het verlies aan biodiversiteit 
tegengaan.

op 30/08/2008 ondertekende de gemeente het ‘charter voor 
biodiversiteit in vlaanderen’. 
met het ‘Charter voor biodiversiteit in vlaanderen – Count-
down 2010’  onderschreef de gemeente lubbeek haar enga-
gement om binnen de gemeente meer aandacht te besteden 
aan biodiversiteit en in het bijzonder aan gebied – en soort-
gerichte maatregelen als concrete actie. de gemeente lub-
beek werkt hiervoor samen met de lokale natuurvereniging 
natuurpunt lubbeek.  in 2009 riep de gemeente inwoners 
op om bij hun thuis een vleermuis – en/of steenuilkast op te 
hangen. liefst 63 gezinnen hebben hierop gereageerd. na-
tuurpunt lubbeek heeft een ontzettend belangrijke bijdrage 
geleverd op vlak van de praktische uitvoering van het project.  
Zo hebben zij de plaatsbezoeken afgelegd om na te gaan 
of de locatie al of niet geschikt was om een steenuil –en of 
vleermuiskast op te hangen. vervolgens zijn zij ook de steen-
uilkasten op de geschikte locaties gaan ophangen. en zijn zij 
ook nog van plan om de vleermuiskasten te gaan ophangen. 
op die manier hebben ze de natuur toch een beetje dichter 
bij de mensen gebracht. 
op 23 mei 2010 organiseerde natuurpunt lubbeek in samen-

werking met de gemeente lubbeek een steenuiltjeswande-
ling. 71 natuurliefhebbers namen hieraan  deel.  in het dienst-
jaar 2013 nam de gemeente lubbeek de lopende zaken waar 
en ondernam de gemeente lubbeek geen extra acties. 

1.4.2.3 Beleidsthema duurzaam aankopen 
eerlijke handel
de principes van eerlijke handel zijn de volgende:
•	 menswaardig inkomen voor de producenten
•	 zoveel mogelijk rechtstreekse aankoop
•	 transparante keten
•	 respect voor mens en milieu
•	 werken aan rechtvaardige handelsregels op lokaal, natio-
naal en mondiaal niveau

de gemeenteraad keurde in zitting van 28 mei 2008 de 
resolutie “FairtradeGemeente” goed. met de goedkeuring 
van deze resolutie heeft het gemeentebestuur van lubbeek 
ingestemd om bij de aankoop van producten aandacht te 
besteden aan de prijs die de producenten in ontwikkelings-
landen voor hun product krijgen en aan hun arbeidsomstan-
digheden en beroep te doen op leveranciers die producten 
aanbieden met max havelaar of vergelijkbaar keurmerk. 
omdat lokale landbouwalternatieven in het noorden ook 
voorbeelden zijn van eerlijke handel heeft het gemeentebe-
stuur van lubbeek er bewust voor gekozen om ook beroep 
te doen op leveranciers die producten aanbieden die lokaal 
duurzaam geproduceerd worden. verder heeft het gemeen-
tebestuur van lubbeek ook ingestemd om de titel Fairtrade-
Gemeente te behalen en ondersteunt ze de Fairtradetrek-
kersgroep hierin. 
om de titel FairtradeGemeente te behalen moet de gemeen-
te aan zes criteria voldoen met name:

•	het lokale bestuur  
het lokale bestuur keurt een resolutie goed die fairtrade 
steunt en beslist om koffie en nog minstens één ander pro-
duct dat gecertificeerd is door max havelaar, aan te kopen 
voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria’s. verder 
verplichten ze zichzelf om het bewustzijn rond fairtrade op 
regelmatige basis te promoten via hun eigen informatieka-
nalen en andere lokale media.  

•	Winkels en horeca 
minstens twee fairtradeproducten moeten duidelijk 
beschikbaar zijn in de plaatselijke winkels.  Fairtradepro-
ducten moeten ook geserveerd worden in de plaatselijke 
horeca.  er zijn objectieven vooropgesteld per aantal 
inwoners.  de winkels en horecazaken moeten communi-
ceren over het feit dat zij fairtradeproducten verkopen of 
serveren.  

•	  bedrijven en organisaties 
Fairtradeproducten worden gebruikt door een aantal 
lokale bedrijven en organisaties 
(scholen, verenigingen, kerken, enz).  
op deze plaatsen worden educatieve 
campagnes georganiseerd om de 
kennis over en de betrokkenheid met 

fairtrade te vergroten. 

•	media-aandacht 
het verkrijgen van media-aandacht voor de campagne.  
telkens er een nieuw criterium bereikt is, wordt de pers 
ingelicht, een evenement kan georganiseerd worden bij 
het behalen van de titel, en een strategie moet ontwikkeld 
worden om de campagne lang in het nieuws te houden.  
hierdoor bereikt men een groot deel van de bevolking en 
voelen lokale handelaars en organisaties zich gewaardeerd 
voor hun engagement. 

•	trekkersgroep 
er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatie-
ven neemt om de titel te behalen. nadien zorgt hij voor de 
continuïteit van de FairtradeGemeente. hierbij is de groep 

verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling waaruit 
moet blijken dat de gemeente nog steeds aan de zes crite-
ria voldoet.   

•	duurzame productie en consumptie 
om FairtradeGemeente te worden, lanceert men in de 
gemeente een nieuw initiatief dat lokale consumptie en 
productie van duurzame voedingsproducten thuis, op de 
werkvloer en op openbare plaatsen aanmoedigt. er wordt 
over dit initiatief duidelijk gecommuniceerd.
•	om de titel te behalen én te behouden wordt ofwel een 
meerjareninitiatief opgestart, ofwel een kortlopend project 
met garanties dat er jaarlijks een nieuw initiatief zal geno-
men worden ter bevordering van het lokaal en duurzaam 
consumeren en produceren.

FairTradeTrekkersgroep
in de gemeente lubbeek werd er een Fairtradetrekkersgroep 
gemeente opgericht.
de trekkersgroep bestaat uit volgende vrijwilligers:
•	 johan Flamez
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•	 Christine d’aes
•	 piet laga
•	 barbare brugmans
en sympathisanten:
•	 magda verbeelen
•	 mia ulens
•	 Guy sprengers

de trekkersgroep wordt vanuit de gemeente ondersteund 
door de schepen voor internationale samenwerking mevr. 
katrien stroobants en de duurzaamheidscoördinator.

Voorbeeldrol gemeente Lubbeek
overheden hebben een voorbeeldfunctie te vervullen. de 
burgers verwachten dat de overheid de beleidsmaatrege-
len die ze uitvaardigen zelf toepassen en meenemen in de 
interne bedrijfsvoering. 
voor het dienstjaar 2010 ondernam de gemeente hiervoor 
volgende acties:
- in het gemeentehuis wordt verder fairtrade koffie en fruit-
sap met max havelaar keurmerk geschonken;
- voortzetting gebruik van 50 % gerecycleerd papier met FsC-
label voor het gemeentelijk informatieblad 
- voortzetting gebruik van gerecycleerd papier voor gemeen-
telijke diensten
ook in 2013 werden bovengenoemde acties voortgezet. 

Participatie
participatie is een voorwaarde om duurzame ontwikkeling 
mogelijk te maken. 
duurzame ontwikkeling is namelijk een zaak van alle betrok-
kenen.
het maatschappelijk middenveld moet gehoord worden in 
het proces van beleidsvorming. 
ieder moet zijn verantwoordelijkheid nemen, met respect 
voor ieders bevoegdheid en deskundigheid, want er blijft 
natuurlijk een scheidingslijn tussen de politieke beleidsver-
antwoordelijken en het middenveld.
een actieve betrokkenheid van het middenveld zorgt voor 
de inbreng van nieuwe ideeën, ervaring en expertise en 
moedigt de ontwikkeling aan van alternatieve en gedragen 
oplossingen en dit op een positieve manier.

2. externe zaken

2.1 Infodienst

de dienst Communicatie en informatie draagt zorg voor de 
communicatie- en informatievoorziening met de interne 
diensten en medewerkers en met externe personen, bewo-
ners, verenigingen, ... 
hieronder lichten we de belangrijkste producten van de 
dienst toe. 

2.1.1. Huisstijl

het gemeentebestuur wil aan zichtbaarheid winnen door 
zoveel mogelijk als eenheid naar buiten te komen, met één 
herkenbaar symbool. enkele creatievelingen staken de hoof-
den bij elkaar om een nieuw logo te ontwerpen. resultaat: 
een  sprankelend, vernieuwend  en vooral kleurrijk logo dat 
het herkenningspunt zal worden van het gemeentebestuur 
lubbeek. het nieuwe logo werd op 18 februari 2013 voorge-
steld aan het bestuur, personeelsleden, pers en via de info 
maart/april 2013 aan al de inwoners.

2.1.2. 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 
pagina lay-out. 
elke editie werd in 2013 bedeeld in 5.987 brievenbussen in de 
gemeente. 
in 2013 verschenen vijf nummers met 32 pagina’s, één num-
mer met 36 pagina’s. er werd tevens een extra editie uitgege-
ven ‘vakantiewerking’ die 36 pagina’s telt.

2.1.3.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, sport-en spelgids, lenerskaarten bibliotheek, geboor-
tekaartjes, brochure kinderopvang,  lubbeekse historische 
tijdingen, …
- voor gemeentelijke evenementen zoals  verteltheater biblio-
theek, lubbeek feest, paassportweek, sportlaureaten, scho-
lenveldloop, enzovoort worden de flyers, affiches, uitnodigin-
gen, inschrijvingsformulieren e.d. door onze dienst verzorgd. 
We leggen ook de nodige contacten met 
de drukkerij.

2.1.4. 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 2013 tussen 
4016 bezoeken (in december) en 4991 bezoeken (in juni). 
in 2013 werd de gemeentelijke website in totaal 42 363 keer 
bezocht. 15,69 % van deze bezoeken gebeurde met een mo-
biel apparaat (tablet of smartphone). 
er werden 215 932 paginaweergaves geregistreerd. 
per bezoek werden er gemiddeld 2,76 pagina’s bekeken. de 
gemiddelde tijd per bezoek was 1 minuut en 42 seconden. 

2.1.5. 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.
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Wandel door je gemeente en geniet!
onze gemeente biedt talrijke mooie landschappen met meer dan 171 kilometer 

uitgestrekte wandelwegen. Wil je weten welke wandelingen er zijn, kom dan 

even langs aan de balie van het gemeentehuis waar we je wegwijs maken in ons 

aanbod aan wandelgidsen.
Wandel je liever onder begeleiding, dan kan je steeds deelnemen aan de talrijke 

wandelingen die door de lubbeekse verenigingen georganiseerd worden. deze 

vind je steeds terug in de activiteitenkalender van het gemeentelijk infoblad.

trek je er liever met de fiets op uit, dan beschikken we over het fietsknoop-

puntennetwerk, een fietskaart met maar liefst 60 kilometer fietsroutes in onze 

gemeente én 670 kilometer in het Hageland.meer info over de georganiseerde wandelingen, wandelgidsen en fietskaarten 

vind je op pagina 18.    
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2.1.6. 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. 
in juni 2013 werd het intranet voorgesteld aan de personeels-
leden. momenteel staat het intranet nog in haar kinder-
schoenen. sommige collega’s van de gemeentelijke diensten 
hebben echter nog extra begeleiding nodig  om overtuigd 
te geraken van het nut van ons intranet. nieuwe initiatieven 
zullen dan ook nog onderzocht worden om iedereen van het 
nut te overtuigen.
daarnaast is het intranet vanzelfsprekend een communica-
tiemiddel tussen beleid en administratie. hiervoor werden de 
modules e-raden en werkgroepen ontwikkeld en voorgesteld 
aan de gemeenteraadsleden.
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”.

2.1.7. Jaarverslag 

de dienst info was in 2013 ook verantwoordelijk voor de 
samenstelling van het jaarverslag van 2012. het jaarverslag 
bevat telkens vele kengetallen en informatie, en is ongetwij-
feld interessant voor iedereen die het gemeentelijk beleid 
van dichtbij volgt. 

2.1.8. Onthaaldag nieuwe inwoners 

ook dit jaar werd er een onthaaldag voor nieuwe inwoners 
georganiseerd. deze onthaaldag werd  in 2013 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.

2.1.9. Burenbemiddeling

het project burenbemiddeling werd 
opgestart in 2010.
burenbemiddeling richt zich op het 
herstellen van de communicatie en 
het oplossen van conflicten tussen 
buren via de methodiek van bemid-
deling. daarbij wordt een oplossing 

gezocht voor kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte span-
ningen en problemen die de sfeer en de leefbaarheid in een 
wijk negatief kunnen beïnvloeden. de meeste conflicten heb-
ben betrekking op geluidsoverlast, schelden, overlast door 
huisdieren, geluidshinder door kinderen, tuinproblemen 
(overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil 
of sluikstorten, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. de 
bemiddelingsgesprekken worden principieel uitgevoerd door 
één of twee goed opgeleide vrijwilligers.
onze dienst treedt op als coördinator en brengt de burger die 
een bemiddeling wil, in contact met een externe burenbe-
middelaar. de gemeente heeft met drie vrijwilligers hierom-
trent een afsprakennota aangegaan.
in 2013 werd er 1 bemiddeling gedaan.

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 nadrukke-
lijke plaats in in het toeristisch aanbod.
toerisme vlaams brabant heeft opvallend sterk geïnvesteerd 
in de recreatieve netwerken.
in de brochure ‘wandelingen velpevalei’ werden er voor onze 
gemeente vier wandelingen opgenomen, goed voor 33,5 
km wandelplezier. in 2013 werden er door onze diensten 13 
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 lubbeek.
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 
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extra editie 

Vakantiewerking 2012

De extra editie vakantiewerking blijkt een groot succes!

De positieve reacties van ouders en kids na onze eerste uitgave waren overwel-

digend. Dus is hij hier weer!

Net zoals vorig jaar overloopt deze extra editie van info Lubbeek alle initiatieven 

voor gemeentelijke kinderopvang in de schoolvakanties tot eind augustus 2011. 

Iaangeboden door gemeentelijk erkende sportverenigingen.

In de zomervakantie biedt onze jeugddienst grabbelpas en Swap op het plein 

aan. Deze opvang gaat door in het centrum van Linden. Woensdag is steevast de 

uitstapdag!

Grijp je kans en schrijf je snel in. Veel speelplezier!   
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sportgids 2012-2013

gemeentelijke sportgids voor lubbeek, linden, pellenberg en binkom     

www.lubbeek.be

Sportgids lubbeek 2012-2013

voorwoord 
5Het lokale sportlandschap 6Wasda 

7-8-9sportinfrastructuur 10-11sportinitiatieven in de kijker 13-14lubbeekse sportclubs 15-33de sportbon   
34opmerkingen 
35Contact 
36

dag van de sportclub  
middenblad

inhoud
Sporten, sportelen, sportclubs, ...laat je inspireren door onze  lubbeekse sportgids. 

Wil je graag kennismaken met het sportaanbod binnen onze gemeente lubbeek.  kijk dan snel in deze gids 
en kom zeker naar  “de dag van de sportclub” op zaterdag 
1 september 2012, waar er een ganse dag gratis initiaties en 
demonstraties aangeboden worden. 

je leest er alles over in de extra brochure middenin deze sportgids.    

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 2013 
werden er 38 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 
19 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 
lubbeek waar je aan de hand van 17 wandelingen, goed voor 
108 km uitgestippelde wandelwegen, de mooiste plekjes van 
onze gemeente leert kennen. 23 personen schaften in 2013 
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’ die trouwens in 2013 in een nieuw 
kleedje gestoken werd. er werden dit jaar 15 exemplaren van 
deze box 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 overnachtings-
mogelijkheden: 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 Toezicht op archiefoverdrachten door de gemeente-
lijke diensten

de volgende diensten droegen in 2013 hun afgesloten dos-
siers over naar het gemeentearchief.
•	burgerzaken: 14 dozen
•	ontvangerij: 50 dozen
•	ruimtelijke ordening: 35 dozen
•	secretariaat: 26 dozen

2.4.2 Dienstverlening

raadpleging van het gemeentelijk archief door derden en 
gemeentepersoneel

2.4.3 Aanwinsten

in 2013 werden 5 schenkingen genoteerd, waaronder foto’s 
over pellenberg, reisfoto’s van binkommenaren naar lourdes 
en stukken betreffende binkomse militairen tijdens Wo i. het 
gemeentearchief bemiddelde ook bij de schenking van het 
kasteelarchief de beauffort aan het rijksarchief te leuven. 
in afwachting van deze schenking werd het kasteelarchief 
gedurende enkele maanden tijdelijk in bewaring genomen 
door de gemeente. 

2.4.4 Digitalisering

de bevolkingsregisters van linden (1921-1948, 1961-1980) en 
van pellenberg (1901-1910, 1921-1948, 1961-1976) werden 
op microfilm gezet en ingescand.    

2.4.5.Ontsluiting

Goed nieuws dit jaar voor al diegenen die geïnteresseerd zijn 
in de geschiedenis van linden. met behulp van een inventaris 
werd het archief van de gemeente linden ontsloten. de in-
ventaris geeft een overzicht van de inhoud van dit archief, dat 
loopt van 1795 –het jaar van de Franse annexatie- tot 1977 
-het jaar van de fusie met de gemeente lubbeek. het archief 
bestaat uit een brede waaier van archiefstukken die elk op 
hun eigen wijze getuigenis afleggen van de diverse aspecten 
van de gemeentelijke werking. je kan de inventaris raadple-
gen op de gemeentelijke website www.lubbeek.be/archief. 
bekijk ook eens onze kleine virtuele tentoonstelling over de 
inventarisatie en over enkele aspecten van het verleden van 
linden op www.facebook.com/gemeente.lubbeek. 

2.4.6 Lubbeekse Historische Tijdingen

het negende nummer van ons lokaal tijdschrift is volledig 
gewijd aan de studie van de lubbeekse kerkhoven. kerk-
hoven zijn plaatsen van eerbied. maar het zijn ook plekken 
van geschiedenis. dat mag het nieuwe nummer van onze 
lubbeekse historische tijdingen hopelijk duidelijk maken. de 
geschiedenis ligt er voor het rapen. het nummer eindigt met 
een pleidooi voor een zorgzaam kerkhofbeheer. Want onze 
kerkhoven zijn een duurzame bewaring meer dan waard. niet 
alleen uit historisch oogpunt maar vooral ook uit respect voor 
de overledenen en hun nabestaanden. 

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

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 hierop volgende uiteenzet-
ting geeft een algemeen beeld van wat een bevolkingsdienst 
voor jou, als burger, 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 offici-
eel je hoofdverblijfplaats vaststelt. de datum van het politie-
onderzoek 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 (elektroni-
sche 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 inschrijvingsbe-
wijs van je motorvoertuig niet te laten aanpassen. 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 Identiteitskaartje

bij de geboorte wordt dit wit kaartje met lintje uitgereikt. dit 
is enkel geldig in belgië tot de leeftijd van 12 jaar.

1.6 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  steeds 5 
jaar (ook voor kinderen). er worden alleen nog biometrische 
paspoorten afgeleverd omdat deze de ideniteitscontrole en 
douaneformaliteiten vergemakkelijken. hierbij worden foto, 
vingerafdrukken en handtekening gescand.

1.7 Rijbewijzen

Wil je de openbare weg op met een motorvoertuig, dan moet 
je over een rijbewijs beschikken. dit wordt pas afgeleverd 
wanneer je slaagt in een theoretisch en een praktisch exa-

men. na het slagen van je theore-
tisch examen (dat 3 jaar geldig blijft) 
en in afwachting van het praktisch 
examen mag je de baan op met een 
voorlopig rijbewijs, dat verschilt 
naargelang de gekozen opleidings-
formule.
in lubbeek worden enkel elektroni-
sche rijbewijzen en voorlopige rijbe-
wijzen (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 eventueel strafrechtelijk verleden. 
 
het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag. hierin wordt vanaf nu enkel re-
kening 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 moet 
ondertekenen, bv. uittreksel voor een buitenlandse 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 administratief te vervullen formaliteiten en 
de samenstelling van het dossier. de dienst vreemdelingen is 
eveneens gelast met de afgifte van de verblijfsdocumenten 
en elektronische vreemdelingenkaarten , de bevelen om het 
grondgebied te verlaten en de uitvoering van maatregelen 
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. 

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.

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 formulieren 
vooraf. je moet aan de 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 
voorleggen, waaruit het akkoord 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.

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-
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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 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 
ofwel door de wil te uiten om belg te worden. deze wetge-
ving is complex. voor meer inlichtingen hieromtrent 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.

2.9 Begraafplaatsen en lijkbezorging

Begraafplaatsen
•	 lubbeek-centraal;
•	 lubbeek sint-bernard;
•	 linden;
•	 binkom.

Grafconcessies
•	 totaal afgeleverde concessies : 87
•	 begravingen in lubbeek : 45
•	 toelatingen tot begravingen elders : 41
•	 begravingen urnen in lubbeek : 25
•	 toelatingen tot begravingen urnen elders : 4
•	 toelatingen crematies afgeleverd in lubbeek : 44
•	 toelatingen crematies afgeleverd elders : 39
•	 asverstrooiingen in lubbeek : 19
•	 toelatingen asverstrooiingen elders : 7
•	 bijzettingen columbarium in lubbeek : 12
•	 toelatingen bijzettingen columbarium elders : 13
•	 toelating thuisbewaring as : 6
•	 toelating tot thuisbewaring as elders : 4

3. welzIjn/gezondheId

3.1. Charter gezonde gemeente

het college van burgemeester en schepenen beslist om 
via een charter” gezonde gemeente “een samenwerkings-
overeenkomst aan te gaan tussen logo oost-brabant, de 
gemeente lubbeek en het oCmW van lubbeek. hiermee ver-
klaart de gemeente lubbeek om een samenhangend beleid 
te ontwikkelen dat iedereen kansen biedt en stimuleert om 
gezond te leven in een gezonde omgeving.
de gemeente kan zelf de thema’s bepalen waarrond ze wil 
werken en heeft de intentie om het thema gezondheidsbe-
leid in te schrijven in de beleids-en beheerscyclus en in de 
hele werking van het lokale bestuur. 
de gemeente kan voor advies en ondersteuning beroep 
doen op het lokaal Gezondheidsoverleg logo oost-brabant.  
vanaf de ondertekening van het charter kan de gemeente 
lubbeek het logo”Gezonde gemeente” gebruiken in al haar 
publicaties en bij al haar activiteiten die gezondheid bevor-
deren.

3.2.Project zot van gezond

het project “zot van gezond”,is een project waarbij kleine 
gemeenten concrete ondersteuning op maat krijgen om 
het lokaal “gezond” beleid structureel uit te bouwen en een 
samenhangend geheel van acties rond voeding en beweging 
op te zetten, dat zoveel mogelijk inwoners in staat stelt en 
aanspoort tot voldoende beweging en gezonde voedingsge-
woonten.
binnen dit project werden twee doelstellingen vooropgesteld 
die gerealiseerd dienen te worden tegen december 2013;
het lokaal bestuur moest minimaal twee gezondheidsacties 
uitwerken rond de thema’s voeding en beweging. het oCmW 
van lubbeek had al een gezondheidsdag en het project 
gezonde week georganiseerd.
 
3.3.Actie griepvaccinatie

het college van burgemeester en schepenen besliste om 
hierover een artikel te laten verschijnen in het infoblad.

3.4. Drink slim

de gemeente lubbeek wil de leerlingen in de scholen 
aansporen om water te drinken in plaats van frisdrank. de 
gemeente  had ook in 2012  al ingetekend op dit project. 
in 2013 werd het project ‘drink slim’, met gratis tupperware 
drinkbus herhaald  naar leerlingen van het 1ste leerjaar toe.

3.5. Rookstopcursus

sommige rokers kunnen stoppen zonder hulp of advies waar 
dat anderen gebaat zijn bij een meer intensievere aanpak van 
hun rookstopping.
een gestructureerde begeleiding en het contact met lotge-
noten van de groepscursus ‘stoppen met roken ‘ kan dat extra 
duwtje in de rug geven om te stoppen met roken.
de gemeente lubbeek gaat samen met de gemeente bouter-
sem en bierbeek zo’n rookstopcursus opzetten. Zo’n groeps-
cursus bestaat uit een vrijblijvende informatiesessie en een 
cursus van 8 à 9 bijeenkomsten gespreid over een periode 
van  twee maand;
de kostprijs van deze cursus bedraagt 205 euro. er is een tus-
senkomst van het riziv van 170 euro, zodat er enkel 35 euro 
remgeld moet betaald worden. 

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’. 

om overcapaciteit in ibo lubbeek te vermijden, startten we 
op 16 mei 2011 met een huiswerkklas voor de kinderen van 
het vierde, vijfde en zesde leerjaar. kind & Gezin werd op de 
hoogte gesteld van de werking. het huishoudelijke regle-
ment van het ibo werd overgenomen, behalve met betrek-
king tot de openingsdagen en uren. daar er ondertussen 
naschools minder kinderen van de opvang gebruikmaken, is 
de huiswerkklas sinds begin februari 2013 niet meer operati-
oneel. 



24 25

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. 

het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de gemelde 
opvang pellenberg – linden en de huiswerkklas, kunnen wor-
den teruggevonden in de bijgevoegde tabellen. dit afhanke-
lijk van het opvangmoment. 

4.2 Locatie en infrastructuur

in lubbeek bevinden de opvanglokalen zich in de dorps-
straat 2b . de 3 speelruimten, de toiletten, de keuken en het 
ehbo lokaal maken deel uit van de benedenverdieping. er is 
een grote en goed afgesloten buitenruimte. om te voorko-
men dat iemand de opvanglokalen ongemerkt binnenkomt 
of verlaat, werden in de loop van de maand december 2010 
een aantal aanpassingswerken uitgevoerd. de toegangs-
deur 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. 

de opvanglokalen in binkom zijn gelegen in het schoolge-
bouw van de gemeentelijke basisschool binkom - school-
straat 2. Ze bestaan uit twee speelruimten en een huiswer-
klokaal dat eveneens fungeert als schoolbibliotheek. in de 
speelruimte is een hoekje vrijgemaakt voor ehbo en verzor-
ging. de sanitaire voorzieningen, de keuken en de buiten-
speelplaats worden zowel door de school als door het ibo ge-
bruikt. al de lokalen bevinden zich op de benedenverdieping. 
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. 
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. eén lokaal is 
ingericht als huiswerk-, lees- en knutselruimte. het andere lo-
kaal is, rekening houdende met de leeftijd en de belangstel-
ling van de kinderen, ingedeeld in verschillende speelhoeken. 
de kinderen maken gebruik van de sanitaire voorzieningen 
van de school. omdat er naschools heel veel kinderen ge-
bruikmaken van de opvang, maken de kinderen van het 4e, 
5e en 6e leerjaar sinds 4 maart 2013 hun huiswerk in de refter. 
dit op maandag, dinsdag en donderdag van 16u tot 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 aange-
past aan de leeftijd, 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 
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 gesloten 
tijdens schoolvrije en vakantiedagen. in lubbeek is er opvang 
voorzien van 7u tot 19u. een inschrijving voor een schoolvrije 
of vakantiedag dient schriftelijk te gebeuren. telefonische 
inschrijvingen worden niet aanvaard.
de inschrijvingsformulieren worden verspreid via het ge-
meentelijke informatieblad, de scholen en de website. bij 
voorkeur inschrijven via email ibo.lkids@lubbeek.be. 

een inschrijving kan enkel geannuleerd worden om medische 
redenen. het medisch attest dient binnen de week binnenge-
bracht 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 woensdagnamiddag ge-
beurt de berekening per halve dag of per begonnen half uur.
op schoolvrije en vakantiedagen wordt 10.95 euro aange-
rekend 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 toegekend 
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 ge-
motiveerd verzoek, vergezeld van een recent fiscaal attest en 
een bewijs van gezinssamenstelling, indienen bij het organi-
serende bestuur. het sociaal tarief, 50% korting, is cumuleer-
baar 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 organiserend bestuur onmiddellijk op de 
hoogte gesteld worden. 

mailto:ibo.lkids@lubbeek.be
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4.7 Belangrijkste activiteiten in het jaar 2013

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. in 2013 stonden de binnenspeeltuin in Wechel-
derzande, de speeltuin bekaf in aarschot, het park hoge 
kempen in limburg, de boerderij ‘hoeve in de Zon’ in vis-
senaken, het kabouterbos in tielt-Winge en het container-
park in lubbeek op het programma. er werden daarnaast 
ook een aantal zoektochten en wandelingen in de streek 
georganiseerd.
 
in samenwerking met Cultuurspelen, hikketakketoe, kip 
van troje, Goodplanet, ecowerf, Fiezelemie Grime-ballon-
plooien en de lubbeekse kunstenaar mon Celis  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 gedichten dag (31 januari) extra 
aandacht 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 14 tot 18 oktober allerlei activiteiten georgani-
seerd rond het thema ‘allemaal samen’. 

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 bepaalt voor de huidige bestuurs-
periode dat uiterlijk op 30 juni 2013 de bepalingen rond 
de concrete samenstelling en de interne werking moeten 
worden voorgelegd door de gemeenteraad. 
de nieuwe samenstelling van het lok voor de bestuurspe-
riode 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 treedt in werking op 1 januari 
2014. de statuten en het huishoudelijk reglement van het 
lok werden aangepast in functie van het nieuwe besluit 
(beslissing college burgemeester en schepenen 12 novem-
ber 2013  en wordt voorgelegd op de gemeenteraad van 26 
maart 2014). 
Conform de nieuwe reglementering werden de beleids-
doelstellingen voor kinderopvang opgenomen in de meer-
jarenplanning die zal voogelegd worden aan de gemeente-
raad van13/01/2014. 
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Onderwijs

1. gbs “de stIP” lInden-bInkom 

Gemeentelijke basisschool “de stip”
martelarenplaats 1 - schoolstraat 2
3210 linden - 3211 binkom
016 28 40 30/ - 016 63 11 54
schoollindenbinkom@skynet.be
www.gbslubbeek.be

in mei 2006 besloot de gemeenteraad om de gemeentelijke 
basisscholen in lubbeek te hergroeperen. voortaan zou-
den de afdelingen in linden en binkom samen 1 autonome 
school met wijkafdeling vormen, terwijl de afdeling in pellen-
berg tot 2de autonome gemeentelijke basisschool uitgeroe-
pen werd. 

“de stip” , vestiging linden en wijkafdeling  binkom, is 
inmiddels uitgegroeid tot een basisschool die vanuit 
een onderwijsvisie kinderen wil begeleiden . ons doel 
is niet alleen een positief leerklimaat na te streven 
maar ook een leefgemeenschap te creëren waar veilig-
heid, plezier, wederzijds vertrouwen en respect elkaar 
de hand geven. de leerkrachten zorgen voor een kwa-
litatief en veilig pedagogisch klimaat, waarbij er ook 
aandacht wordt besteed aan de sociaal– emotionele 
ontwikkeling van elk kind. 

opmerkelijk in de evolutie van ons publiek is dat klas-
sen steeds heterogener worden: kinderen van ver-
schillende socio-economische afkomst, kinderen met 
diverse nationaliteiten en cultuurverschillen, kinderen 
met verschillende tot uiteenlopende 
aanleg en talenten… 

dit vraagt natuurlijk ook om een afge-
stemde onderwijsvisie en didactiek . We 
blijven ons professionaliseren zodat we 
steeds kunnen beantwoorden aan de 

hedendaagse maatschappelijke noden en tendensen. immers 
“ de stip” wil een afspiegeling zijn van deze maatschappij en 
ons motto :“ieder kind is uniek, samen leren en groeien we 
naar de toekomst” blijven we jaar na jaar nastreven!

1.1 Populatie

het leerlingenaantal in beide vestigingen blijft stilaan 
groeien. We durven daarom met veel vertrouwen naar de 
toekomst kijken.
in onderstaande tabel vind je het leerlingenaantal per school, 
startend vanaf het schooljaar dat Gbs pellenberg  en Gbs 
linden en binkom gesplitst werden.

linden 

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14

totaal 
kls 81 76 87 87 107 114 137 155

totaal 
ls 138 137 162 163 158 170 170 187

binkom 

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14

totaal 
kls 

31 33 32 31 29 23 24 25

totaal 
ls

37 47 48 57 52 54 54 59
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in beide vestigingen richten we een kleuter- en een lagere 
schoolafdeling in. de wijkafdeling in binkom kenmerkt zich 
door een graadklassensysteem, terwijl linden overwegend 
een jaarklassensysteem hanteert, met meerdere parallelklas-
sen. 

1.2 Personeel

onze school telt 35 vaste personeelsleden waaronder 11 
kleuterleidsters, 15 leerkrachten lager onderwijs en 9 bij-
zondere leerkrachten. het onderwijzend team bestaat 
grotendeels uit vrouwelijke leerkrachten. We tellen slechts 2 
mannelijke personeelsleden die tot de bijzondere leerkrach-
ten behoren en geen vaste klastitularis zijn. het personeels-
bestand wordt praktisch volledig gesubsidieerd door de 
vlaamse overheid doch opnieuw was het aantal gesubsidi-
eerde lestijden ontoereikend om een degelijke organisatie uit 
te werken. de gemeentelijke lestijden worden gebruikt om 
een pedagogisch en organisatorisch veilig klasklimaat uit te 
kunnen bouwen in alle klassen. de gemeente draagt in het 
kleuteronderwijs 11 en in het lager onderwijs 30 klastitulari-
suren bij. 
het team wordt geleid door een fulltime directeur die bijge-
staan wordt door een fulltime zorgcoördinator, een  ict-coör-
dinator ( 6/36) en een administratieve kracht ( 31/36) . deze 
functies zijn allen gesubsidieerd. om het dagelijks bestuur 
mogelijk te maken wordt de directeur verder ondersteund 
door een halftijdse beleidsmedewerker die door de gemeen-
te betaald wordt. 

onze school mag ook rekenen op 5 personeelsleden die 
dagelijks het middagtoezicht opnemen, onderhoudsperso-
neel (voor linden een poetsfirma en voor binkom 2 deeltijdse 
poetsvrouwen, aangesteld door de gemeente ) en onze 
buschauffeur. het blijft moeilijk om mensen te vinden die het 
middagtoezicht willen opnemen , mede te wijten aan het 
tijdstip waarop deze mensen hun taak uitvoeren  nl van 12u 
tot 14u30. door het toenemend aantal kinderen in linden, 
die ’s middags warme maaltijd blijven eten op school en om-
dat we willen dat er voldoende toezicht is , namen sommige 
leerkrachten deze taak mee op in hun takenpakket via een 
beurtrolsysteem. We blijven zoekende naar externen die dit 
willen overnemen.

1.3 Infrastructuur 

1.3.1 Binkom

op 28 juni 2013 namen we afscheid 
van onze aftandse schoolgebou-
wen en startten de  sloopwerken. 
al gauw lag alles tegen de vlakte en 
kon, na het afvoeren van het puin,  
gestart worden met de graafwerken. 
de talrijke bronnetjes in binkom 
strooiden wel wat roet in het eten 
en er werd dan ook gekozen om een 
bronbemaling te doen zodat veilig 
kon uitgegraven worden. begin 

september werd de vloerplaat gegoten . 
op de wekelijkse werfvergaderingen, waarop telkens ook de 
directeur en een afvaardiging van de Chiro hun inbreng heb-
ben, werden de werken nauwgezet opgevolgd en verdere 
afspraken gemaakt. 
vrijdagavond, 6 december vond de ‘eerste steenlegging’ 
plaats. niet in de letterlijke betekenis van het woord, want de 
werken waren reeds verder gevorderd dan de eerste steen! 
het ging om de onthulling van de inhuldigingsplaat. deze 
aangelegenheid vond plaats in de refter van onze school on-
der belangstelling van tal van genodigden:  de burgemeester 
& schepenen, afgevaardigden van het gemeentebestuur, de 
bouwheer, directie & leerkrachten, de ouderraad & ouderver-
eniging van de stip, Chiro- & oud-leiding Chiro, ibo binkom 
en buren. 

dankzij de zachte winter vorderden de werken aardig. de 
muren in snelbouwsteen rezen uit de grond en eind decem-
ber 2013 was de ruwbouw van het gelijkvloers , de eerste 
verdieping en reeds een gedeelte van de 2de verdieping vol-
tooid. . de creatie van een degelijke infrastructuur, voorzien 
van alle hedendaagse noden, zal zeker en vast een pedagogi-
sche meerwaarde  bieden wat de brede ontwikkeling van de 
kinderen ten goede zal komen. 
Gelijktijdig met de nieuwbouw werd ook de heraanleg van 
de schoolomgeving bekeken en werden de eerste plannen 
gesmeed . ook dit zal in 2014 verder uitgewerkt worden.

1.3.2 Linden

in linden vinden de leerlingen onderdak in een prachtig ge-
bouw, waar alle ruimtes ( op 2 klassen na waarin nog steeds 
de grabbelpas en de muziekschool gevestigd zijn) in gebruik 
zijn. omdat alle kleuterlokalen door het groeiend aantal 
kleuters volzet waren,  werd  het zorglokaal omgebouwd tot 
8ste kleuterklas terwijl het kopielokaal omgevormd werd tot 
zorglokaal.  
de buitenschoolse opvang, door de gemeente georgani-
seerd, vindt ook plaats in onze school. na de schooluren 

plannen allerhande verenigingen hun activiteiten in onze 
lokalen: de concertband linden, de naaischool, de jeugdmu-
ziekschool, de grabbelpas, naschoolse sport…
de school in linden deed ook regelmatig dienst als infra-
structuur voor ontmoetingsdagen voor directeurs, georga-
niseerd door onze koepel, ovsG. en telkens weer mogen we 
van elke buitenstaander positieve feedback ontvangen: “ 
wauw, wat een schoolgebouw!” . 
het oudercomité stak de hoofden bij elkaar en brainstormde, 
op vraag van de leerlingenraad, ideeën bijeen om de speel-
plaats uitdagender en groener te maken. hiervan hoor je 
zeker nog meer. 

1.4 Pedagogische ontwikkelingen

Focus 2013: muzische vorming/ muziek: het domein muziek, 
binnen de eindtermen muzische vorming, werd in 2013 
zowel op klas- als op schoolniveau grondig doorgelicht. Wat 
moeten onze kinderen kennen en kunnen? hoe evalueren 
we: doen we aan proces- of productevaluatie? hoe verdelen 
we de inhouden over de schoolloopbaan? … tijdens verschil-
lende pedagogische studiedagen en de personeelsvergade-
ringen legden we de inhouden vast, bouwden we aan een 
horizontale en verticale doorstroming en schreven we  onze 
visie uit. uitganspunt en bouwsteen blijft het doorlopen van 
het muzisch proces: 

1.4.1 Sociale vaardigheden

de werkgroep die vorig jaar het startschot gaf om de sociale 
vaardigheden aan te pakken, zette haar reis verder . nieuwe  
maandpunten kwamen aan bod:
“een hart vol warmte,” waarbij elke leerling iets leuks knut-
selde voor een ander 
“bang zijn - je kan meer dan je denkt” waarbij de kinderen 
de angsten van de juffen leerden kennen en bang zijn een 
respectvolle plaats kreeg 
“gemengde gevoelens” waarbij aandacht werd geschonken 
aan weerbaarheid en pesten  
“helpende hand” ; met een bezoek aan het rustoord in sint - 
bernard en binkom;  
“ik ben uniek” wat uitmondde in een talentenshow met alle 
leerlingen
“respect” waarbij een dag van respect georganiseerd werd 

het startschot en de afsluiting gebeurde steeds klasover-
schrijdend . in de loop van een afgesproken periode werden 
de thema’s ook op klasniveau verder uitgediept. 
deze vaardigheden worden eveneens geëvalueerd tijdens de 
oudercontacten voor de kleuters en via een letterquotatie op 
het rapport voor de lagere schoolkinderen.

1.4.2 Projecten

onze school organiseerde projectdagen en -weken. elk lid 
van het schoolteam was mee verantwoordelijk voor de uit-
werking van één of meerdere projecten.  
volgende projecten kwamen gedurende 2013 aan bod: 
fair-trade, anti-pest week, verkeersweek, mos,  jeugdboeken-
week, techniekdagen, sint, Carnaval, sprookjes, sportdagen, 
de ruimte, afval… 
voor deze projecten werd regelmatig beroep gedaan op 
externen of wordt een educatieve uitstap georganiseerd die 
gekaderd is in het pedagogisch project van onze school . 
iedere activiteit wordt grondig voorbereid en nadien geëva-
lueerd. dit jaar organiseerden we uitstappen naar: museum 
- m , het verkeerspark, het provinciaal domein kessel-lo en 
diest,  het museum voor natuurwetenschappen in brussel, 
het gemeentehuis van lubbeek, linden bos, ’t Grom museum 
in mechelen, technopolis, de rozemarijnshoeve,   de begraaf-
plaats in linden, de plaatselijke bakker, dokter en kapper en 
nog veel meer… 

1.4.3 Innoveren en professionaliseren

onderwijs is steeds in beweging. om nieuwigheden te 
introduceren is het nodig dat het beleidsteam aftoetst wat 
relevant is voor de lubbeekse scholen en op welke manier 
innovaties ingang moeten krijgen. belangrijk hierbij is om 
het onderwijsteam in eerste instantie op de hoogte te stellen 
van de nieuwigheden en vervolgens hen te betrekken in de 
uitwerking op maat. in 2013 werden geen externe lesge-
vers op schoolniveau ingeschakeld maar diepten we samen 
smeulende inhouden verder uit. naast de professionalisering 
op schoolniveau konden de leerkrachten ook intekenen op 
individuele nascholingen. Zo kwamen de volgende cursus-
sen aan bod: filosoferen met kinderen; muziek… zo kan het 
ook ; omgaan met te mondige kinderen ; creatieve stemspel-
letjes voor de allerkleinsten; bewegen en dansen in de lagere 
school; muzische tussendoortjes voor elke dag; kleuters 
uitdagen via contractwerk ; voeren van functionerings- en 
evaluatiegesprekken : timemanagement; functioneringsge-
sprekken en evaluatiegesprekken: verdieping 
de individuele nascholingen werden nadien tijdens een 
personeelsvergadering besproken zodat het ganse team hier 
wat van opstak. 
tijdens een derde pedagogische vergadering ging de 
aandacht volledig naar teambuilding. teambuilding komt 
de sfeer in de groep ten goede en geeft de gelegenheid om 
elkaar op een meer persoonlijke manier te leren kennen. 
onze bootcamp in de Wilselse bossen was een voltreffer van 
formaat.



30 31

1.5 De STip extra

•	 de school organiseerde , dankzij de financiële tussen-
komsten van het oudercomité, de gemeente, de ouders en 
de schoolactiviteiten, voor de leerlingen van de 2de en 3de 
graad meerdaagse uitstappen. in maart  2013 vetrok het 6de 
leerjaar van linden met de bus richting leyssin in Zwitser-
land.  Ze verbleven er 8 onvergetelijke dagen en iedereen 
keerde veilig terug met een skidiploma op zak. 
in september mochten de leerlingen van het 5de leerjaar van 
linden en van de tweede graad in binkom op zeeklassen te 
middelkerke . de avonturen en het groepsgevoel zullen de 
leerlingen zich nog lang blijven herinneren. 
omdat de kosten van de huidig georganiseerde extra-mu-
rosactiviteiten samen met de sponsoring ontoereikend zijn 
om de verblijfkosten te blijven betalen, waren we genood-
zaakt de huidige organisatie te herbekijken. ieders mening 
is belangrijk  en daarom hielden we een ouderenquête . het 
resultaat van deze bevraging bracht ons bij een nieuwe or-
ganisatie van de extra-muros activiteiten. voortaan zal er per 
graad een activiteit georganiseerd worden binnen de lands-
grenzen. meer bepaald : voor het tweede leerjaar organiseren 
we boerderijklassen , het vierde leerjaar trekt naar de zee en 
de zesdeklassers gaan op bosklassen.

•	 theater op school: voor de kleuters en het eerste leerjaar 
plannen we een voorstelling in onze ruime gymzaal . de 
overige leerjaren genieten van een aanbod in een cultuur-
centra . de ouderverenigingen steunen deze activiteit door 
de nodige gelden hiervoor te voorzien.  de derde graad ging 
zelfs op een milieuvriendelijke manier, met de fiets,  naar de 
voorstelling .

•	 reeds enkele jaren is in onze beide vestigingen een leer-
lingenraad actief nl in linden “de stipraad” en in binkom 
“het binkoms hof” . leerlingenparticipatie maakt het school-
leven boeiend en schept de mogelijkheid te komen tot een 
constructieve wisselwerking tussen leerlingen en leerlingen 
enerzijds maar ook tussen leerlingen en leerkrachten, direc-
tie, poetspersoneel… anderzijds. de leerlingenraad orga-
niseerde een voetbaltornooi , alles op wieltjesdag , muziek 
tijdens de middagspeeltijd. Gedurende de maandelijkse 
middagvergaderingen worden ideeën op tafel gegooid, die  
door de raadsleden gewikt en gewogen worden. Wanneer zij 
dit terugkoppelen aan hun klasgenoten zodat een democra-
tisch standpunt meegebracht kan worden naar de volgende 
vergadering, kunnen we overgaan tot een definitief besluit. 
onze leerlingenraden zijn een ploeg super gemotiveerde , 
creatieve kinderen die de opmerkingen, ideeën van hun klas-

genoten verdedigen en zo komen 
we tot tal van bruisende initiatieven 
die het schoolgebeuren net dat 
extraatje geven.

•	 We willen onze opvoe-
ding niet beperken tot de school- en 
thuisomgeving maar vinden het be-
langrijk om leerlingen met open en 
positieve blik naar de ruimere wereld 
te leren kijken. het project “simbi”  is 
hiervan een mooi voorbeeld.  hoe-
wel het een tijdje stil was, kregen we 

in het najaar positief  nieuws van luk Canoodt. de directie 
van het schooltje in simbi won een koe omdat zij de beste 
school is van het district. kinderen, die zonder ontbijt, soms 
tot 25 km lopen om de school te bereiken, kunnen zich bij 
aankomst verrijken met een tas verse melk. met onze jongste 
financiële bijdrage werd een konijnenproject opgestart. er 
werden konijnenkoten gebouwd en 25 konijnen aangekocht. 
bedoeling is om aan de armsten 1 drachtig konijn mee te 
geven zodat zij thuis kunnen kweken en op die manier ook 
steeds iets te eten hebben.  

•	 naast ons zusterproject in simbi wilden we dit jaar ook de 
eerlijke handel in de kijker plaatsen. op kleuterniveau ging 
het vooral om kennismaking met andere culturen. in de 
lagere school reikte dit thema verder en werd de economie, 
de duurzaamheid en de in-en export belicht. dit project 
mondde uit in een gigantisch schoolfeest. het was een mini 
wereldfeest waar alle participanten van onze school hun 
steentje bijdroegen.

•	 in binkom namen we onze leerlingen mee op touw door 
samen met hen en met mobiel 21 een participatietraject 
op te starten .Zij kregen inspraak bij de inrichting van de 
speelplaats en de schoolomgeving. tijdens de lessen muzi-
sche vorming kwamen er heel wat leuke ideeën uit de bus. Ze 
bleven niet bij de pakken zitten en al gauw verwezenlijkten 
ze hun wildste dromen op papier. uit alle dromen werd een 
top 10 per klas gekozen. lies, van mobiel 21, bundelde de 
ontwerpen van elke graad tot 1 groot eindresultaat. Wat haal-
baar is, financieel en infrastructureel, zal zeker meegenomen 
worden in het ontwerp van de buitenaanleg. de leerlingen-
raad van onze school mocht op 11 oktober triomfantelijk 
haar ideeën over een veilige en sfeervolle schoolomgeving 
duidden aan  enkele schepenen, gemeentepersoneelsleden 
betrokken bij de nieuwbouw, de projectleider, de architect, 
de projectleider van mobiel 21, de directeur, leerkrachten &  
leerlingen. rob tv en de reporters van het nieuwsblad en het 
laatste nieuws maakten hierover een heuse reportage. 

•	 school maken we niet alleen met kinderen en leerkrachten 
ook ouders en grootouders spelen een unieke en centrale rol 
in de opvoeding van hun ( klein) kinderen. daarom vinden 
we het belangrijk  ook hen actief te laten participeren aan het 
schoolgebeuren. het oudercomité speelt hier een belangrijke 
rol. Zij ondersteunen onze werking zowel praktisch als finan-
cieel. Zoals je eerder al kon lezen, vragen we regelmatig hulp 
aan ouders om een handje toe te steken bij klas- en school-
activiteiten. een groep enthousiaste ouders verenigden zich 
tot de ouderraad en de oudervereniging.  Zij werken mee 
aan een positief schoolklimaat door concreet mee te praten 
en mee te denken over allerlei schoolse aangelegenheden. 
de activiteiten die zij mee ondersteunen zijn onder andere 
het kleuterzwemmen, het sinterklaasfeest,  de kerstmarkt, de 
boekenbeurs, het schoolfeest, de opendeur, de theaterbe-
zoeken. in binkom organiseerde de oudervereniging voor de 
tweede maal een welgeslaagde  en voor herhaling vatbare 
restaurantdag . in linden ging dit jaar een nieuw initiatief van 
start namelijk vergroening van de speelplaats. 

•	 onze school, een sportieve school. omdat we een gezonde 
geest in een gezond lichaam belangrijk vinden, grijpen we 
elke kans om onze leerlingen te stimuleren om sportief bezig 

te zijn. alle leerlingen krijgen twee uur per week bewegings-
opvoeding die gegeven wordt door bijzondere leermeesters. 
hiernaast worden er heel wat mogelijkheden geboden om te 
sporten. een greep uit het extra aanbod van 2013:
scholenveldloop, voetbal- en netbaltornooi, alles met de 
bal, rollebolle, dans, schaatsen, sportdag, american games, 
unihockey, kronkeldidoe  en badminton. 
verder biedt de gemeente nog naschoolse sport vanaf de 
tweede kleuterklas aan en neemt de school regelmatig deel 
aan svs sportactiviteiten  op  woensdagnamiddag.

2. gbs Pellenberg - school 3212

Gemeentelijke basisschool
kerkplein 2 - 3212 pellenberg
016 46 02 28 - 0478 47 32 51
www.pellenberg.gbslubbeek.be

onze school bevindt zich aan het kerkplein in pellenberg. 
in juni 2013 hebben we een nieuwe naam gekozen voor 
onze school. er werd een wedstrijd uitgeschreven voor alle 
leerlingen, ouders, leerkrachten en sympathisanten. er werd 
geopteerd voor een nieuwe naam en een nieuw logo. na ont-
werp en stemming door alle leerlingen en leerkrachten werd 
er gekozen voor het logo en naam : 

SCHOOL 3212

 

onze school behoort tot de scholengemeenschap ‘lbb’ die 
bestaat uit volgende scholen:
•	 Gemeentelijke basisschool pellenberg: sChool 3212
•	 Gemeentelijke basisschool de stip 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: hilde van der putten

voor vragen i.v.m. onderwijs kan je steeds terecht bij:
•	 schepen van onderwijs Gilberte muls: 
016 47 97 93
•	 directie: 016 46 02 28

de Gesubsidieerde Gemeentelijke 
basisschool sChool 3212 staat onder 
toezicht en de verantwoordelijkheid van 

de schepen van onderwijs Gilberte muls.
schoolhoofd is mevr. kristien Clits.

samen met de twee vestigingsplaatsen, nl. 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 volgend 
spinnetje leert u onze visie kennen.

Zo komen wij tot het volgend opvoedingsprofiel voor 
onze school:
•	 het is een nederlandstalige school waar kinderen voorbe-
reid 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 mede-
mens. 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 vertrou-
wen 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.
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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.

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 2013 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 4 
leerjaren gedeeltelijk gesplitst zijn.
op de teldag van 1 februari 2013 telden we 84 kleuters en 
190 leerlingen van de lagere school. na elke schoolvakantie 
verwelkomen we onze nieuwe kleuters in het instapklasje.
onze school telt 27 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. Ze wordt bijgestaan door een 
halftijdse beleidsmedewerker, een deeltijdse zorgcoördinator, 
een deeltijdse zorgleerkracht , een iCt-coördinator en een 
deeltijdse administratieve kracht. 
de beleidsmedewerker wordt voorzien vanuit de middelen 
van de gemeente. 

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 opnemen. 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 wordt 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 staat in de startfase. er zullen 8 
nieuwe lokalen gebouwd worden op en rond de refter. 
een internetaansluiting voor de kleuterschool en de contai-
nerklassen is dit schooljaar geplaatst.  

de verkeersituatie rond de school is grondig aangepakt: 
een plaats voor de bus, een kiss-en ridezone, afsluiting voor 
verkeer tussen de sporthal en de speelplaats, verkeersveilige 
plaatsen,…. de werkgroep rond verkeer volgt de situatie 
nauwgezet op. de werkgroep bestaat uit ouders, de sche-
penen van onderwijs en mobiliteit en enkele leerkrachten. 
de volledige heraanleg van de schoolomgeving zal na het 
nieuwbouwproject plaats vinden, en dit in samenwerking 
met mobile 21.

Extra- murosactiviteiten

in onze school worden extra- murosactiviteiten georgani-
seerd. het is de bedoeling van “buitenshuis en buitenschools” 
aan geïntegreerd en stimulerend groepswerk te doen.
naar aanleiding van de resultaten van een enquête voor de 
ouders is er beslist om de zeeklassen in het vijfde leerjaar af 
te schaffen. Ze worden vervangen door sportklassen in het 4 
de leerjaar.  We moeten ook rekening houden met de scherpe 
maximumfactuur.

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 betalen 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. 

onze vijfde-klassers brachten in september voor de laatste 
maal een weekje door aan de zee. 

in februari 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 lezyn in Zwitserland. met heel de school 
werden er acties georganiseerd  om de meerdaagse uitstap-
pen 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 30 juni 2013 hebben 26 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.

in maart organiseerden we een grote projectweek rond de 
het thema Fair trade: “ heerlijk is heerlijk! “. We sloten de pro-
jectweek af met een groots schoolfeest.

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”,  beho-
ren tot ons sportpakket.
na de schooluren is er ook kans om te sporten: dit wordt 
georganiseerd door de gemeente. Zowel de tweede en der-
dekleuterklas als de kinderen van de lagere school krijgen de 
kans om te sporten.

de bibliotheek van lubbeek brengt een grote meerwaarde 
voor onze leerlingen. door de goede samenwerking met het 
personeel van de bibliotheek van lub-
beek kunnen onze kinderen genieten 
van een groot en aangepast boekenaan-
bod. de medewerkers van de bib steu-
nen onze leerkrachten in hun zoektoch-
ten naar boeken en brengen de boeken 
naar de boekenhoek in de school. 

onze website is in een nieuw kleedje gestoken. samen met 
de infodienst van de gemeente maakten we een vernieuwen-
de en gebruikvriendelijke website voor onze school. 

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

Diep in dat dingetje verbergt
zich iets groots.

Er woont een wonder in,
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

schooljaar totaal kleuters lagere school

2004 - 2005 355 149 206

2005-2006 313 111 202

2006-2007 316 123 193

2007-2008 324 132 192

2008-2009 304 105 199

2009-2010 306 112 194

2010-2011 301 96 205

2011-2012 287 93 194

2012-2013 274 84 190

2013-2014 256 81 175
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Culturele zaken

1. cultuur 

1.1 Activiteitenverslag 2013

1.1.1. Viering huwelijksjubilea op zaterdag 16 maart

alle jubilarissen die in de eerste helft van 2013 vijftig, zestig 
of vijfenzestig jaar getrouwd waren, werden op zaterdag 16 
maart in feestzaal libbeke gehuldigd. voor de eerste maal 
werden de jubilarissen gezamenlijk uitgenodigd op één vie-
ring. het bleek een schot in de roos. 
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 heerlijke broodjeslunch als afsluiter.

1.1.2. Afrikaans Filmfestival op vrijdag 5 april

op vrijdag 5 april organiseerde de Gris in samenwerking 
met het gemeentebestuur in zaal santro voor de zesde maal 
het afrikaans Filmfestival. de film “un homme qui crie” werd 
vertoond. voor de filmvoorstelling werd het project “platte-
landsontwikkeling kisangani vzw” voorgesteld.  nadien werd 
aan de aanwezigen een hapje en een drankje aangeboden.

1.1.3. Opendeurweekend van het 
ACE op zaterdag 22 en zondag 23  
juni

op vrijdag 21 juni vond de opening 
van het opendeurweekend van het 
aCe plaats met een optreden van 
ludo joly. nadien werd een kleine 
receptie aangeboden. op zaterdag 
22 en zondag 23 juni kon het grote 
publiek de tentoongestelde werken 
van de cursisten bewonderen.

1.1.4. “Lubbeek Feest!” in het kader van het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap op zondag 7 juli

op zondag 7 juli vond de allereerste editie van “lubbeek 
Feest” plaats. het was een zonnig familiefeest voor jong en 
oud. vanaf 11u was iedereen welkom om te komen picknic-
ken in open lucht op de terreinen achter feestzaal libbeke.  
de kinderen konden zich uitleven op de waterglijbaan, plastic 
flessen wegschieten, zich laten tatoeëren en schminken, 
knutselen in de bibliotheekstand, circustechnieken aanleren 
en een ijsje eten bij de attractie van de dag: mister ice Cream. 
eveneens werden er mooie prijzen uitgereikt aan de win-
naars van de tekenwedstrijd. niemand kwam iets tekort want 
de lubbeekse sport –en cultuurverenigingen zorgden voor 
drank en hapjes. vele ontvluchtten ook even de zon en doken 
in de vele boeken uitgestald in feestzaal libbeke. het was een 
prachtige dag en de aanwezigen op “lubbeek Feest” gingen 
tevreden naar huis.

1.1.5. Lubbeekse Open Monumentendag op zondag 8 
september

de heemkundige kring libbeke zette voor open monumen-
tendag 2013 de deelgemeente binkom volop in de kijker. de 
sint-jan-de-doperkerk en het kerkhof werden beschermd als 
monument en het dorpscentrum van binkom kreeg een be-
scherming als dorpsgezicht. de rondleiding, de powerpoint-
presentatie en de tentoonstelling in de kerk lokte meer dan 
300 bezoekers. op maandag was het  dan de beurt aan de 
leerlingen van de gemeentelijke scholen om de tentoonstel-
ling te bezoeken.

1.1.6. Preselectie quiz “De Slimste Gemeente van Vlaan-
deren” op donderdag 10 oktober

op donderdagavond 10 oktober organiseerde de cultuur-
dienst voor de tweede maal de preselectie van de quiz “de 
slimste Gemeente van vlaanderen”. in de raadzaal van het 
gemeentehuis werd er naar het beste quizzende man-vrouw 
duo gezocht om deel te nemen aan de quiz van de tv-zender 

vier. stijn Gryson en lien Geutjens mochten uiteindelijk op 
vrijdag 21 oktober de lubbeekse kleuren verdedigen op de 
provinciale preselectie in de kruitfabriek in vilvoorde. helaas 
konden ze zich niet plaatsen voor de definitieve opnames van 
het tv-programma.

1.1.7. Uitreiking Cultuurprijs op vrijdag 22 november

op vrijdag 22 november reikte het gemeenbestuur, in samen-
werking met de cultuurraad, in feestzaal santro de cultuur-
prijzen uit. paul van oyenbrugge, maurits vangilbergen, kris 
scheys, marc artois en jef ryckeboer ontvingen elk een cul-
tuurpenning voor hun inzet in het culturele verenigingsleven. 
Guido van de Weyer en nico vandebeek ontvingen postuum 
de retroprijs voor hun belangrijke bijdrage op cultureel vlak. 
Willy van Gestel werd gehuldigd voor zijn jarenlange inzet 
voor alles wat cultuur in lubbeek betreft. 
het geheel werd gepresenteerd door hilde Geens (rob tv) 
en muzikaal opgeluisterd door het strijkersensemble tilika. 
nadien werden alle aanwezigen getrakteerd op een drankje. 

1.1.8. Dag van de vrijwilliger op vrijdag 6 december

op vrijdag 6 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 ludo joly. 

1.1.9. Viering huwelijksjubilea op zaterdag 14 december

alle jubilarissen die in de tweede helft van 2013 vijftig, zestig 
of vijfenzestig jaar getrouwd waren werden op zaterdag 14 
december in feestzaal libbeke gehuldigd. voor de tweede 
maal werden de jubilarissen gezamenlijk uitgenodigd op één 
viering. 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 ge-
deelte volgde een heerlijke broodjeslunch als afsluiter.

1.1.9. Deelname aan het project Mondelinge Geschiede-
nis

dit project behelst het interviewen van inwoners van de 
gemeente lubbeek tussen de leeftijd van 80 en 100 jaar. de 
mondelinge overlevering van deze mensen betekent een 
meerwaarde in de lubbeekse geschiedenis.

1.2 Cultuurraad

bestuur
samenstelling: zie bijlage
vergaderingen : 5
(18/04/2013, 20/06/2013, 10/09/2013, 17/10/2013, 
12/12/2013)

algemene vergadering
samenstelling : zie bijlage
vergaderingen: 1
(23/05/2013)

subsidieverdeling
Zie bijlage

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 Kunstonderwijs

1.4.1Jeugdmuziekschool Lubbeek vzw

jms lubbeek vzw, t.a.v. harry doms (coördinator jms), Gel-
lenberg 16, 3210 lubbeek, tel. 016 28 40 39, e-mail: harry.
doms@skynet.be, website: www.jmslubbeek.be

de jeugdmuziekschool (jms) lubbeek biedt een waaier van 
mogelijkheden:

Cursus Muzikale Vorming
de muzikale vorming loopt over 4 leerjaren en kan aangevat 
worden vanaf het tweede leerjaar van de basisschool. in het 
1ste jaar muzikale vorming krijgen de cursisten 1u les per 
week. het 2de, 3de en 4de jaar wordt er 1u30’ les per week 
gegeven.  

Cursus Instrument
het aanleren van het bespelen van een instrument kan 
gestart worden vanaf het 2de jaar muzikale vorming. de 
cursisten worden individueel begeleid door gekwalificeerde 
leerkrachten gedurende 20’ per week. 
de aangeboden cursussen zijn: gitaar, elektrische gitaar, 
ukelele, dwarsfluit, piano, viool, klarinet, saxofoon, slagwerk, 
xylofoon, trompet, trombone, accordeon en zang. 

Lesplaatsen:
- lubbeek: dorpsstraat a2/4 (gebouw jms, aCe, ibo)
- linden: Gemeentelijke basisschool, martelarenplaats 1
- pellenberg: Gemeentelijke basisschool, kerkplein 2

Aantal leerkrachten deeltijds:
schooljaar 2012-2013: 13 leerkrachten. (omgerekend: 3 vol-
tijds equivalenten)

mailto:harry.doms@skynet.be
mailto:harry.doms@skynet.be
http://www.jmslubbeek.be
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Aantal lesuren: 
totaal 96u30 waarvan 17u muzikale vorming en 79u30 instru-
mentenlessen.

Aantal cursusinschrijvingen:
Cursus muzikale vorming:  174 leerlingen
Cursus instrument: 237 leerlingen
piano (97) – Gitaar (52) – dwarsfluit (17) – slagwerk (12) – 
klarinet (13) – saxofoon (7) – viool (9) – elektrische gitaar (12) 
– trombone (2) – accordeon (3) - Zang (11)

Aantal leerlingen:
enkel cursus muzikale vorming: 76 leerlingen
Cursus muzikale vorming + cursus instrument: 108 leerlingen
enkel cursus instrument: 122 leerlingen 

tweede editie instrumentenvoorstelling zaterdag 4 mei 2013, 
refter Gbs linden 
voorstelling met korte toelichting per instrument, mogelijk-
heid om vragen te stellen aan de leerkrachten en uitproberen 
van de instrumenten. 

aantal klasconcerten einde schooljaar mei 2013
lubbeek: 3
linden: 14

raad van bestuur JMs en algemene vergadering
samenstelling: zie bijlage

1.4.2 Atelier voor Creatieve Expressie Lubbeek vzw 

rozenkransinstituut, dorpsstraat a2/4, 3210 lubbeek
administratie: Gellenberg 16, 3210 lubbeek tel: 016 47 97 20 
(tijdens de openingsuren van het gemeentehuis)

in het atelier voor Creatieve expressie kunnen zowel kin-
deren, jeugd als volwassenen terecht. er worden cursussen 
schilderen, tekenen, decoratief-tekenen, etsen, 3d-knutselen, 
creatief zijn en kalligrafie gegeven. er staan drie begeleiders 
betaald door de gemeente en drie begeleiders betaald door 
de vzw aCe ter beschikking.

in het schooljaar 2012-2013 namen in totaal 259 cursisten 
deel waarvan 74 aan de cursus kalligrafie.

activiteiten
in de eerste plaats is het aCe een aanbod in de vrije tijd van 
jong en oud, en al wat daar tussenin zit. 
ten aanzien van drie lesgevers is de gemeente werkgever: 

martine elens, loes vermeulen en 
baudouin roelants. Zij zijn deeltijds 
tewerkgesteld, 11u tot 19u per week, 
volgens een regulier uurrooster. de 
drie lesgevers brengen iedereen 
vanaf 6 jaar alle knepen van het vak 
bij in onder meer schilderen, knutse-
len, boetseren en etsen. We tellen nu 
ruim 185 deelnemers.  
de cursussen kalligrafie tellen nu 
52 volwassenen en 22 kinderen, in 
één of twee lessenreeksen van 10 x 

2 uur per week. de lesgeefsters zijn Francine bollen en nicole 
deputter voor de volwassenen en arlette biesemans voor de 
kinderen en jongeren. Zij zijn vanuit de vzw aCe aangesteld 
als occasionele lesgeefsters.

evenals vorige jaren nam het aCe occasioneel ook deel aan 
de planning en de uitwerking van culturele, opvoedkundige 
en sociaal-maatschappelijke activiteiten of evenementen 
binnen de gemeente lubbeek en derhalve ook in samenwer-
king met andere gemeentelijke raden en verenigingen: onder 
meer vervaardigen van oorkondes voor huwelijksjubilea, 
medewerking bij bepaalde vieringen en vooral de psycho-pe-
dagogische, evenals de maatschappelijke en culturele impact 
van de jaarlijkse tentoonstelling en het opendeurweekend 
van het aCe waarbij, zoals gewoonlijk, vele honderden 
belangstellenden hun dankbare waardering en bewondering 
laten blijken voor het atelier voor Creatieve expressie. 

raad van bestuur en algemene vergadering
samenstelling zie bijlage

beheersorgaan gemeenschapscentrum lubbeek (2013)

samenstelling: zie bijlage

vergaderingen: 2 
(16/05/2013 en 14/11/2013)

1.5 GRIS

de Gris (gemeentelijke raad voor internationale samenwer-
king) heeft een dubbele opdracht.
enerzijds wil zij optreden als schakel tussen het gemeen-
tebestuur en de lubbeekse bevolking, vertegenwoordigd 
door haar leden (verenigingen, jeugd, onderwijs, politiek en 
oCmW). anderzijds biedt ze een forum voor de organisaties 
die actief betrokken zijn bij internationale samenwerking op 
lokaal vlak: het uitwisselen van informatie over eigen activi-
teiten en themata, het behartigen van gemeenschappelijke 
aangelegenheden, het ontwikkelen van eigen initiatieven of 
het onthalen van nieuwe initiatieven van inwoners van lub-
beek.

er waren in de loop van 2013 binnen de Gris vier werkgroe-
pen actief: de fairtradetrekkersgroep, de werkgroep afrika 
Filmfestival, de werkgroep rond de voorbereiding van de 
Werelddag en een werkgroepje rond de vredesprijs. 
de fairtradetrekkersgroep vergaderde in 2013 vier maal en de 
werkgroep afrika Filmfestival drie maal. dit jaar werd geop-
teerd voor de film “un homme qui crie”. de opbrengst van de 
avond ging naar kisangani vzw.  
de vredesprijs lubbeek 2013 werd toegekend aan sial. 
daarnaast verwijzen we ook graag naar de initiatieven van de 
scholen tijdens de vredesweek. 
inzake communicatie onderhoudt de redactie van de Gris 
een kalender met een overzicht van vorming en activiteiten 
in lubbeek en omstreken op de website (www.grislubbeek.
be).
de Gris probeert een continue aanwezigheid aan te houden 
met artikels in het infoblad. de belangrijkste communicatie 

blijft deze die de lidorganisaties zelf voeren naar de lubbeek-
se bevolking over hun thema’s en activiteiten.
samenstelling: zie bijlage

vergaderingen.
algemene vergaderingen: 4 (14/03/2013, 30/05/2013, 
12/09/2013, 24/10/2013)
dagelijks bestuur: 4 (7/03/2013, 22/05/2013, 1/10/2013, 
16/10/2013)

Toelagen en subsidies: totaal 21.000 euro
(0 euro werkingskredieten, 15.000 euro projectsubsidies, 
5.000 euro noodhulp en 1.000 euro vredesprijs)

Projectsubsidies 2013 totaal 15.000 euro:
•	 artsen Zonder vakantie lubbeek: 1666,66 euro
•	 vredeseilanden lubbeek: 1666,66 euro
•	 Wereldsolidariteit lubbeek: 1666,66 euro 
•	 11.groep lubbeek: 1666,66 euro
•	 the palestinian Circus school - hélène huybens: 1666,66 
euro
•	 mwana ukundwa vzw: 1666,66 euro
•	 kisangani vzw: 1666,66 euro
•	 bouworde: 1666,66 euro
•	 Fifala vzw: 1666,66 euro

Noodhulp 2013 totaal 5.000 euro: 
•	 belgisch Consortium voor noodhulpsituaties 12-12 (syrië): 
1000 euro 
•	 rode kruis vlaanderen (burundi): 1000 euro
•	 belgisch Consortium voor noodhulpsituaties 12-12 (syrië): 
1000 euro 
•	 hands in action (Filipijnen): 1000 euro
•	 belgisch Consortium voor noodhulpsituaties 21-21 (Filipij-
nen): 1000 euro

vredesprijs 2013 totaal 1000 euro: sIal (steunpunt integra-
tie asielzoekers lubbeek)
            
Wie was er lid van de grIs in 2013:
11-groep, amnesty international, broederlijk delen, roemeni-
ecomité, vredeseilanden, Welzijnszorg, Wereldsolidariteit, het 
Geleeg (fairtrade, rechtvaardige voeding), sial (steunpunt 
asielzoekers lubbeek), artsen zonder vakantie, linden groet 
linden, twee jeugdverenigingen, zes lubbeekse politieke 
partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad en het 
oCmW lubbeek en vijf onderwijsinstellingen van Groot-
lubbeek.
acht organisaties uit de vierde pijler beweging: Fifala-mali; 
mwana ukundwa-rwanda; bouworde – nepal; a tu lado – ar-
gentinië; vzw kisangani – Congo en Fairytale – kenia, hands 
in action – Filipijnen, isimbi rwanda.

voorstelling kernlidorganisaties en hun activiteiten: 
•	sial (steunpunt voor integratie van 
asielzoekers te lubbeek)

informele groep vrijwilligers die kandi-
daat politieke vluchtelingen bijstaan, o.a. 
lessen nederlands, materiële en sociale, 
administratieve en juridische hulp, in 
de uitbouw van een nieuw leven in het 
gastvrij lubbeek. 

•	11-Groep lubbeek
de koepel van de vlaamse noord-Zuid beweging heeft een 
actiecomité in elke vlaamse gemeente, ook in lubbeek. meer 
dan 75 vrijwilligers dragen de jaarlijkse 11.11.11-campagne in 
november. Zij doen ook de deur-aan-deur omhalingen in de 
verschillende deelgemeenten. 

•	Wereldsolidariteit lubbeek 
nGo van de christelijke zuil die vooral opkomt voor de rech-
ten van mannen, vrouwen en kinderen in de derde wereld. 
Wereldsolidariteit beoogt de samenwerking tussen sociale 
bewegingen om deze mensen de kans te geven hun sociale 
rechten te verdedigen en een menswaardig bestaan op te 
bouwen. 

•	amnestY international lubbeek 
de briefschrijfgroep amnesty international lubbeek verga-
dert één maal per maand om gezamenlijke protestbrieven te 
schrijven en te versturen naar de politiek verantwoordelijken, 
tegen schendingen van de mensenrechten van politieke 
gevangenen over de hele wereld.  

•	artsen Zonder vakantie lubbeek
artsen Zonder vakantie zendt (para) medici uit naar zieken-
huizen in afrika die er op basis van vrijwilligheid ziekenhuis-
activiteiten ondersteunen en korte opleidingen geven. 

•	broederlijk delen / WelZijnsZorG
broederlijk delen en Welzijnszorg zijn nGo’s die hier sensibili-
seren en in het Zuiden projecten ondersteunen. vbs lubbeek 
organiseert elk jaar een actie rond broederlijk delen.  

•	het GeleeG
het Geleeg is een infocentrum dat al meer dan 25 jaar de cir-
kel van onrecht tracht te doorbreken met in de eerste plaats 
aandacht voor “rechtvaardig voedsel voor iedereen”. vanuit 
het gezamenlijk streven naar meer solidariteit functioneert 
het Geleeg elke zaterdag als plaatselijke wereldwinkel en 
ontmoetingsplaats voor sial. 

•	vredeseilanden lubbeek 
vredeseilanden is een ongebonden nGo met zetel te leuven. 
vredeseilanden sleutelt aan voedselzekerheid, duurzame 
landbouw en organisatieversterking in afrika, azië, latijns-
amerika en vlaanderen. het jaarlijkse campagneweekend is 
in januari. 

•	FairYtale vZW 
Fairytale vzw wil minder fortuinlijke kinderen en moeders 
meer kansen geven. Fairytale steunt ze met de verkoop van 
fair trade artisanale hebbedingetjes die je kan gebruiken 
bij het uitdelen van een traktatie ter gelegenheid van een 
geboorte, verjaardag, trouw, communie…  
alle producten worden gemaakt door vrouwengroepen uit 
kenia, ecuador, peru, nepal en india. Zij krijgen een eerlijk 
loon voor hun werk, opleidingskansen en werkzekerheid. bo-
vendien investeert Fairytale de winst die zij maakt, integraal 
in een aantal projecten voor kinderen uit het zuiden.

http://www.grislubbeek.be
http://www.grislubbeek.be
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2. senIoren

2.1 Seniorenraad

samenstelling: 
zie bijlage

vergaderingen.
algemene vergaderingen: 2  (23/07/2013, 26/11/2013)
bestuursvergaderingen: 2 (27/08/2013, 24/09/2013)

2.2 Activiteiten

er werden geen activiteiten georganiseerd.

2.3 Toegekende subsidies aan seniorenbonden 
en verenigingen

okra binkom : 200 euro
okra linden: 200 euro
okra lubbeek sint bernard: 200 euro
okra lubbeek sint martinus: 200 euro

3. 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. 

3.1 Subsidies aan jeugd

in lubbeek zijn er 9 jeugdvereni-
gingen die zich op de één of andere 
manier intensief met kinderen en 
jongeren bezighouden. deze jeugd-
werkinitiatieven maken volgens het 
decreet op het jeugdwerk aanspraak 
op financiële tussenkomst betref-
fende de dagelijkse werking. 
er werden dan ook aan elke vereni-
ging werkingssubsidies verleend. 
naast deze toelage voor de dage-

lijkse 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.  

3.2 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.    

3.3 Grabbel en Swap op het plein

tijdens de zomervakantie werd er voor de tiende maal een 
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 gaan-
de van 01 juli 2013 tot 16 augustus 2013. net zoals voorgaan-
de jaren was er zowel voor de Grabbel als voor de swap op 
al deze dagen ochtendopvang voorzien. Concreet betekent 
dit dat iedereen officieel vanaf 07u45 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. 

3.4 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. 

4. sPort

binnen de werking van de sportdienst onderscheiden we 4 
grote pijlers. het sportbeleidsplan 2008-2013 is ook volgens 
deze pijlers opgebouwd.

4.1 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 2013 waren er minstens 33 sportverenigingen actief in 
lubbeek, waarvan 24 erkende, 19 zijn aangesloten bij de 
sportraad en 19 ontvingen een subsidie. er werd 34.000 euro 
subsidie verdeeld over sportverenigingen op basis van een 
reglement dat gebaseerd is op kwaliteitscriteria waarbij de 
focus vooral op jeugdsport lag. 

onze verenigingen bundelden hun krachten op 31 augustus 
op de zesde ‘dag van de sportclub’ om alle inwoners de kans 
te geven gratis te komen proeven van alles wat lubbeek op 
sportief vlak te bieden heeft. 250 lubbekenaren woonden 
demonstraties bij, namen deel aan diverse sportinitiaties en 
konden na afloop zich inschrijven in de sportclub. 

tot slot werden de kampioenen en verdienstelijke clubleden 
in de bloemetjes gezet op het sportlaureatengala in zaal 
libbeke in december. volleybalclub lizards werd gekroond 
tot sportvereniging van het jaar voor het behalen van diverse 
nationale en provinciale jeugdtitels en bekers. op dit gala 
werden stephane Gielkens & bo brasseur voor hun uitzonder-
lijke zwem- respectievelijk atletiekprestaties gehuldigd als 
sportman en sportvrouw van het jaar.

4.2 Anders georganiseerde sport

naast verenigingssport bestaat er ook schoolsport, recreatie-
ve 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:
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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.

er werden eind december twee familiezwemdagen georga-
niseerd in sportoase leuven; gratis zwemmen voor alle lub-
beekse gezinnen. ook hier hadden we 300 gratis tickets en 
deze waren meer dan een maand op voorhand de deur uit.

een seniorenwandeldag te lubbeek met 60 deelnemers 
(i.s.m. verschillende gemeenten dus niet alle deelnemers 
kwamen uit lubbeek)

een kleutersportdag te herent met 150 deelnemers (ism 
verschillende gemeenten dus niet alle deelnemers kwamen 
uit lubbeek)

een personeelssportdag voor het gemeentepersoneel en 
personeel van het oCmW.

twee 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 usain bolt en co. 40 tieners gingen mee met de 
bus naar het koning boudewijnstadion. (i.s.m. verschillende 
gemeenten dus niet alle deelnemers kwamen uit lubbeek).

een scholenveldloop voor alle lubbeekse scholen en een 
overkoepelende schoolsportdag waar alle leerlingen van alle 
lagere scholen van lubbeek aan deelnamen.
de sportacademie te linden/binkom/pellenberg. acht uur 
naschoolse sport op school verspreid over drie deelgemeen-
ten. van oktober tot begin juni hadden 168 kinderen een 
extra uurtje sport op school dankzij de sportacademie. de 
sportacademie is ook in oktober 2013 gestart, nu met 8u per 
week en 112 kinderen.

We organiseerden twee tienersportdagen, een avonturen-
sportdag en een sneeuwsportdag, beide telde een 60-tal 
deelnemers. (i.s.m. verschillende gemeenten dus niet alle 
deelnemers kwamen uit lubbeek).
…

het grootste project van 2013 blijft echter de sportweken. 
na de uitbreiding van 2012 van 1 week (pasen) naar 2 weken 
(+zomer) hebben we in 2013 een uitbreiding gedaan naar 

leeftijd en bieden we nu sportweken 
aan van 4 tot 16 jaar (vroeger 6 tot 
12). de paassportweek had 243 deel-
nemers, de zomersportweek 250 
en aan beide sportweken hielpen 
in totaal meer dan 10 verschillende 
sportclubs. 

4.3 Doelgroepenwerking

hiermee wordt het verhogen van 
de sportparticipatie van senioren, 

kansarmen, allochtonen en andersvaliden beoogd.

de lubbeekse sportdienst nam deel aan de organisatie van 
sportaval, een sportdag voor andersvaliden en sloot met het 
oCmW een samenwerkingsprotocol af. in 2013 werd voor een 
bedrag van 1420 euro sportcheques 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 lessenreeksen stoelaerobics.

4.4 Een meerjarenplan infrastructuur

in 2013 werd er een beachhut geplaatst aan de beachter-
reinen in lubbeek voor organisaties van de sportdienst en 
sportverenigingen die zouden plaatsvinden aan de petan-
que- of beachterreinen.

5. bIblIotheek 

“Gebruikers maken meer en beter gebruik van de openbare 
bibliotheek” was de ultieme doelstelling van het bibliotheek-
beleid in de afgelopen beleidstermijn 2008-2013. de ver-
schuiving van de openingstijden naar meer klantvriendelijke 
uren buiten school- en kantoortijd, het aanbieden van een 
internetcatalogus, het wegnemen van financiële drempels, 
het voeren van een sterke bibliotheekpromotie, de samen-
werking met de scholen en de bouw van een nieuwe hoofd-
bibliotheek zouden hiertoe bijdragen. Welke beleidsacties 
werden in de voorbije zes jaar gerealiseerd? Welke effecten 
hebben deze gehad op het bibliotheekgebruik? 
We zetten de feiten even op een rijtje.

5.1 Het kosteloos maken van het leengebruik

het schrappen van het lidgeld - dat enkel volwassen gebrui-
kers van 18 tot en met 59 jaar voor een lenerskaart moesten 
betalen - en het afschaffen van het leengeld voor audiovi-
suele materialen waren de eerste stappen die werden gezet 
naar een laagdrempelige bibliotheek. deze beslissing werd 
genomen door de gemeenteraad op 23 oktober 2007. de 
nieuwe bepalingen traden in voege op 1 januari 2008. 

5.2  Het herschikken van de openingstijden

bij gemeenteraadsbeslissing van 29 oktober 2008 werden de 
openingstijden van de hoofdbibliotheek van lubbeek en de 
uitleenpost van pellenberg gewijzigd. de nieuwe openings-
uren gingen in op 1 januari 2009. het aantal openingsuren 
bleef onveranderd, maar door de herschikking ervan werd 
de dienstverlening in beide vestigingen ruimer toeganke-
lijk buiten school- en kantoortijd. op 14 mei 2013 kon het 
huurcontract voor de huisvesting van de uitleenpost pellen-
berg wettelijk niet worden verlengd en moest de bibliotheek 
te pellenberg haar deuren sluiten bij ontstentenis van een 
alternatief.

anno 2013 is de hoofdbibliotheek van lubbeek wekelijks 20 
uren open en de uitleenpost van linden 6 uren. de openings-
tijden te linden vallen volledig buiten school- en kantoortijd. 
te  lubbeek bedraagt dit aantal 16 uren.

5.3 De raadpleging van de bibliotheekcatalogus 
via het internet

op 30 september 2009 zette de gemeenteraad het licht op 
groen om de bibliotheekcatalogus via het internet toe-
gankelijk te maken door middel van een upgrade van het 
bibliotheeksysteem van vubis4Windows naar vubissmart. de  
migratie vond plaats op 31 mei 2010.

5.4 De bouw van een nieuwe hoofdbibliotheek

de aanzet voor de nieuwbouw van de hoofdbibliotheek werd 
gegeven in 2008, toen het gemeentebestuur besliste om 
voor de bouw van een gemeenschapscentrum met geïnte-
greerde bibliotheek op zoek te gaan naar een ontwerper via 
de vlaamse bouwmeester volgens de procedure van de open 
oproep. in 2009 werd het architectenbureau dierendonck-
blancke uit Gent aangesteld. in 2013 werd het goedgekeurde 
bouwplan herroepen en kreeg het architectenbureau die-
rendonckblancke de opdracht om een nieuw ontwerp uit te 
tekenen.

5.5 De samenwerking met het onderwijs

5. 5.1. De schooluitleningen

Gedurende de voorbije beleidsperiode 
bezochten - op enkele uitzonderingen 
na - alle klassen van het lokale basison-
derwijs op regelmatige tijdstippen de 
openbare bibliotheek om boeken en 
strips te lenen. op deze wijze kregen 

kinderen die van thuis uit weinig of niet tot een bibliotheek-
bezoek worden gestimuleerd de gelegenheid om gebruik te 
maken van het collectieaanbod. 
in 2013 werden 1071 kinderen in schoolverband bereikt. 
volgende scholen en klassen participeerden aan de school-
uitleningen:
•	 vrije basisschool lubbeek: maandelijkse bezoeken aan de 
hoofdbibliotheek te lubbeek door alle leerlingen van het 
kleuteronderwijs met uitzondering van het instapklasje en 
door alle leerlingen van het lager onderwijs (310 leerlingen).
•	 Gemeentelijke basisschool linden: 14-daagse bezoeken 
aan de uitleenpost te linden door alle leerlingen uit het kleu-
teronderwijs en lager onderwijs (356 leerlingen).
•	 vrije basisschool linden: 14-daagse bezoeken aan de 
uitleenpost te linden door het 2de, 3de en 4de leerjaar (99 
leerlingen).
•	 Gemeentelijke basisschool pellenberg: 14-daagse bezoe-
ken aan de uitleenpost pellenberg door alle klassen van het 
kleuteronderwijs en het lager onderwijs (245 leerlingen). 
na de feitelijke sluiting van de uitleenpost pellenberg werden 
boekenpakketten in de klas afgeleverd. in totaal werden 1248 
boeken uitbesteed.
•	 Gemeentelijke basisschool binkom: 14-daagse uitleningen 
in de schoolbibliotheek door alle klassen van het lager onder-
wijs (61 leerlingen). de leerkrachten uit het kleuteronderwijs 
maakten op zelfstandige wijze gebruik van de schoolbiblio-
theek.

5.5.2. Bibliotheekinstructies, voorleessessies en andere 
boekenactiviteiten.

in 2013 vonden volgende activiteiten plaats:
•	 op 25 februari volgden de leerlingen van het 4de leer-
jaar van de gemeentelijke basisschool van pellenberg een 
instructieles rond het gebruik van de internetcatalogus onder 
begeleiding van twee bibliotheekmedewerkers.
•	 op 1 maart waren twee bibliotheekmedewerkers present 
op de boekenbeurs van de gemeentelijke basisschool van 
linden met een boekenstand en –quiz  voor zowel  kleuters 
als leerlingen van het lager onderwijs.
•	 op 5 maart  nam het 4de leerjaar van de gemeentelijke ba-
sisschool van pellenberg in de hoofdbibliotheek van lubbeek 
deel aan een instructiespel gericht op het zelfstandig leren 
zoeken naar informatie. 
•	 op 6 maart werden door twee bibliotheekmedewerkers 
verhalen voorgelezen aan de kleuters van de gemeentelijke 
basisschool van pellenberg.
•	 op 14 maart verkenden het 1ste  en 3de  kleuterklasje van 
de vrije basisschool van lubbeek de hoofdbibliotheek uitge-
breid op speelse wijze. het bezoek werd afgesloten met het 
voorlezen van een verhaal.
•	 op 21 maart waren het 4de en 6de leerjaar van de vrije 
basisschool van lubbeek aan de beurt voor een ludieke 
bibliotheekinstructie.
•	 van 16 mei tot 27 mei was het kleuteronderwijs uitgeno-
digd voor een vertel- en doetentoonstelling rond de boerde-
rij in de refter van het gemeentehuis. deze activiteit vloeide 
voort uit een initiatief van het ibo rond leesbevordering bij 
kleuters bedoeld voor ouders, grootouders en begeleiders 
van het ibo waarvoor het ibo “de boekenhoeve” van de vZW 
linc had ingehuurd. met uitzondering van de gemeentelijke 
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basisschool van pellenberg tekende het lokale kleuteronder-
wijs massaal in voor een bezoek aan de boekenhoeve. alle 
kleuterklassen van de gemeentelijke basisschool van binkom 
en van de vrije basisschool van lubbeek namen hieraan deel. 
de gemeentelijke en vrije basisschool van linden waren tot 
en met het 2de  kleuterklasje van de partij. de activiteit werd 
begeleid door twee bibliotheekmedewerkers.
•	 op 27 november werd met het 4de leerjaar van de ge-
meentelijke basisschool van pellenberg het startsein gegeven 
voor het leesbevorderingsproject “alles uit de kast: van het 
maken tot het lezen van boeken”.  

5.6. Het inzetten op cultuureducatie bij de 
jeugd.

buiten schoolverband organiseerde de openbare bibliotheek 
nog tal van evenementen. 
in 2013 vonden tussen 25 februari en 11 maart 7 voorlees-
sessies voor kinderen tot 6 jaar in het ibo plaats.  de verhalen 
werden voorgelezen door een studente, die voor haar  lera-
renopleiding een stage in de bibliotheek liep. 
189 kinderen onder hoede van 86 volwassenen woonden op 
28 oktober de theatervoorstelling “twinkel” door spoor6 in 
feestzaal libbeke bij.

5.7. Het werken aan informatiegeletterdheid bij 
volwassenen.

volwassenen die weinig of niet vertrouwd zijn met computer-
gebruik, konden zich op afspraak melden in de hoofdbiblio-
theek voor een kennismaking met Windows, Word, internet 
en/of mailing. 
in 2013 werden door een bibliotheekmedewerker 10 initiatie-
lessen van 1 uur gegeven.

5.8. De bibliotheekpromotie.

voor de tweede keer op rij werden alle 3-jarige kleuters voor 
een individueel surprisebezoek aan de bibliotheek uitgeno-
digd. in 2o13 werden 128 kinderen aangeschreven. 28 kinde-
ren boden zich met hun ouders aan. 14 kinderen werden als 
nieuwe gebruiker geregistreerd.
de bibliotheek was ook meerdere jaren actief op lokale ac-
tiviteiten met een bibliotheekstand. op 7 juli was zij aanwe-
zig op het lubbeekse feest van de vlaamse Gemeenschap 
(vlaanderen Feest). op 26 september luisterde zij de lezing 
van neos rond W.o. i op.

5.9. De collectie

de collectie is samengesteld uit literaire werken, luisterboe-
ken, informatieve boeken, stripverhalen, film dvd’s, muziek 
cd’s en dvd’s, taalcursussen, kranten en tijdschriften.

5.10.  Het lenersaantal en het lenersbereik.

5.10.1. Evolutie aantal leners

ten overstaan van 2007 is het aantal leners in 2013 met 8,31 
% gestegen. in 2013 werden 85 leners minder geregistreerd 
ten overstaan van 2012. de sluiting van de uitleenpost pel-
lenberg speelt hierin zeker mee.

5.10.2. Evolutie lenersbereik (aantal leners uit groot 
Lubbeek /aantal inwoners)

het kleinere bereik in 2013 ten overstaan van 2012 kan ook 
hier worden verklaard door de sluiting van de uitleenpost van 
pellenberg in 2013.

totaal om-
vang

totaal aanwin-
sten 2013

literatuur 29998 1318

stripverhalen 4810 188

luisterboeken 134 20

informatie 10415 294

taalcursussen 54 0

Film 3626 251

muziek 8977 103

kranten 9 0

tijdschriften 41 1

jaar aantal

2007 2959

2008 3123

2009 3229

2010 3243

2011 3218

2012 3290

2013 3205

jaar %

2007 18,54

2008 19,99

2009 20,64

2010 20,49

2011 19,78

2012 20,31

2013 19,54

5.11. De uitleningen

de daling van het uitleencijfer heeft voornamelijk te ma-
ken met de afnemende behoefte om informatieve boeken 
en audiovisuele materialen in de bibliotheek te lenen. de 
concurrentie van het internet met zijn talloze technologische 
mogelijkheden laat zich hier het sterkst gevoelen. ook de 
sluiting van de uitleenpost van pellenberg in 2013 heeft een 
weerslag op het dalende uitleencijfer gehad.

Besluit
hoewel er geen sprake is van een spectaculaire groei in de 
voorbije beleidstermijn hebben de geleverde beleidinspan-
ningen ongetwijfeld een positief effect  gehad op het gebruik 
van de bibliotheek. de rol van de openbare bibliotheek is 
bijlange nog niet uitgespeeld. in een sterk geïnformatiseerde, 
hoog technologische samenleving is het niet voor iedereen 
evident om op een snelle en adequate wijze de weg naar 
kwaliteitsvolle informatie te vinden. in de volgende beleids-
termijn 2014-2019 zal de openbare bibliotheek de ingeslagen 
weg verder volgen en nog sterker inzetten op cultuuredu-
catie, informatiebemiddeling, informatiegeletterdheid en 
mediawijsheid. 

de openbare bibliotheek heeft aan maatschappelijk belang 
niet ingeboet. integendeel, haar opdracht reikt veel verder 
dan uitlening en raadpleging.  dat niet alle burgers hier-
van overtuigd zijn heeft wellicht te maken met het oubol-
lig imago dat aan een openbare bibliotheek kleeft. met de 
nieuwbouw van de hoofdbibliotheek willen wij komaf maken 
met deze kortzichtige perceptie. de nieuwe hoofdbibliotheek 
zal fungeren als een bruisend gemeenschapshuis.

jaar aantal

2007 103636

2008 125211

2009 132741

2010 130244

2011 127304

2012 123413

2013 116355



44 45

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 kerntaken van de dienst ruimtelijke ordening kunnen in 
een aantal duidelijke items ingedeeld worden:
•		het	adviseren,	informeren	en	bijsturen	van	de	stedenbouw-
kundige aanvragen en verkavelingsaanvragen,
•		het	afleveren	van	stedenbouwkundige	attesten,	steden-
bouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen,
•		het	uitvoeren	van	een	stedenbouwkundig	handhavingsbe-
leid, de zogenaamde bouwcontrole,
•		de	opmaak	beheer	van	het	Gemeentelijk	Ruimtelijke	Struc-
tuurplan en de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen,
•		actualisatie	en	bijhouding	van	het	plannen-	en	vergunnin-
genregister,
•		opmaak	van	het	kohier	m.b.t.	de	belasting	op	de	onbe-
bouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling,

1.1. Ontvoogding

een gemeente is ontvoogd wanneer het voldoet aan een aan-
tal randvoorwaarden:
•	 een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, 
•	 een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, 
•	 een conform verklaard plannenregister, 
•	 een vastgesteld vergunningenregister, 

•	 een register van de 
onbebouwde percelen. 

sedert 01/09/2013 is de gemeente 
ontvoogd. het lokaal bestuur is zeer 
belangrijk bij het realiseren van de 
ruimtelijke ordening op het terrein. 
Zij beslist over het verlenen of wei-
geren van de meeste stedenbouw-
kundige vergunningen en verkave-
lingsvergunningen.
een ontvoogde gemeente (gemeen-

te met vergunningsautonomie) beslist daar zelfstandig over.

1.2. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 
en Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplan-
nen (RUP):

het Grs werd door de deputatie vlaams-brabant op 
17/09/2009 goedgekeurd.
in de bindende bepalingen van het Grs lubbeek werd opge-
nomen dat een rup moet opgemaakt worden voor:
•	 dorpskern lubbeek.
•	 de zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden.

1.2.1. RUP dorpskern Lubbeek

voor het ruimtelijk functioneren van de dorpskern is een 
afgebakend centrumgebied met een concentratie van voor-
zieningen belangrijk. een levendig en leefbaar centrum is bo-
vendien sterk verweven met de woonfunctie. de motor van 
het functioneren van een dergelijk centrum is een netwerk 
van aantrekkelijke publieke ruimten die een aanzet geven tot 
ontwikkelen van een diversiteit aan functies en voorzienin-
gen die op een vlotte en veilige wijze toegankelijk zijn. het 
doorgaand verkeer in het centrum is hierbij ondergeschikt 
aan de verblijfsfunctie, wat moet blijken uit de inrichting van 
deze ruimte.
de vrijwaring van het omliggende landschap geeft een hoge 
meerwaarde voor de kern, zowel op het niveau van beeld-
kwaliteit als op het niveau van recreatief medegebruik. de 
aangrenzende natuurwaarden dienen ruimtelijk en functio-
neel met de kern verbonden.

het rup dorpskern lubbeek werd door de deputatie vlaams-
brabant goedgekeurd op 31/01/2013.

de voorschriften van dit rup vormen de basis voor de behan-
deling van de stedenbouwkundige aanvragen die ingediend 
worden binnen de perimeter van dit rup (zie volgend plan).

1.2.2.  RUP zonevreemde woningen in kwetsbare gebie-
den

in het voorliggende rup worden uitspraken gedaan voor de 
verschillende deelgebieden waarin de zonevreemde wo-
ningen voorkomen. de gemeente oordeelt dat de vlaamse 
regelgeving, in het bijzonder de vlaamse Codex ruimtelijke 
ordening, voldoende ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan 
de bestaande zonevreemde woningen die gelegen zijn in de 
niet- kwetsbare gebieden van het gewestplan. met dit initi-
atief wil het bestuur beperkte ontwikkelingsmogelijkheden 
bieden voor de zonevreemde woningen in ruimtelijk kwets-
bare gebieden, voor zover dit vanuit ruimtelijk en ecologisch 
oogpunt te verantwoorden is.

de afgebakende deelgebieden worden in een overdruk op de 
gewestplanbestemming geplaatst. in deze gebieden gelden 
voor de zonevreemde woningen bijzondere aanvullende 
voorschriften bovenop de geldende gewestplanbestemming. 
in het voorliggende rup worden dan ook geen herbestem-
mingen gedaan. het richtinggevend deel van het Grs 
lubbeek bevat een afwegingskader voor de zonevreemde 
woningen in de gemeente. enerzijds betreft dit een afwe-
gingskader voor zonevreemde woningen in het algemeen 
en niet specifiek in kwetsbare gebieden, anderzijds is bij de 
goedkeuring van het Grs de bepaling opgenomen dat er 
een verdere gebiedsgericht afwegingskader dient te worden 
uitgewerkt. om die redenen wordt in voorliggend rup een 
afwegingskader uitgewerkt dat vertrekt vanuit de visie van 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan lubbeek (Grs) en 
voor de kwetsbare gebieden die visie verder verfijnd op basis 
van het ruimtelijk voorkomen en de ruimtelijke kwaliteit van 
de openruimte gebieden en de situering van de zonevreem-
de woningen in deze gebieden. de hieronder weergegeven 
ontwikkelingsperspectieven handelen over bestaande, niet 
verkrotte, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte zone-
vreemde gebouwen die een vergunde of vergund geachte 
residentiële hoofdfunctie hebben.

Volgende deelgebieden werden afge-
bakend, waarbinnen ontwikkelings-
perspectieven worden vooropgesteld:
•	 effectief te vrijwaren bos- en natuur-
gebieden

•	 overgangszone bos- en natuurgebied
•	 effectief te vrijwaren valleigebieden
•	 overgangszone valleigebied
•	 kasteelparken in te vrijwaren natuur- bosgebied of vallei-
gebied
•	 kasteelparken
•	 veldbosgebied
•	 landbouwlandschap
•	 Clusters van zonevreemde woningen
•	 herbestemming woonlint kortrijkstraat
•	 Waardevolle woningen

stand van zaken 2013: de gemeenteraad heeft in zitting 
van 30/10/2013 het ontwerp rup ‘ zonevreemde woningen 
in kwetsbare gebieden’ voorlopig vastgesteld. daarna werd 
het rup aan een openbaar onderzoek onderworpen van 
02/12/2013 t.e.m. 31/01/2014. de goedkeuring van dit rup is 
voorzien in de loop van 2014.

1.3. 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.

1.4. GECORO

de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruim-
telijke ordening werd vernieuwd.
Conform de bepalingen van 1.3.3.§ 4 van de vlaamse Codex 
ruimtelijke ordening wordt na de installatie van een nieuwe 
gemeenteraad  overgegaan tot de benoeming van een 
nieuwe gecoro. 

de gemeenteraad heeft in zitting van 24/04/2013 de leden 
van de raad benoemd. de deputatie van vlaams-brabant 
heeft de samenstelling goedgekeurd op 30/05/2013.

een installatievergadering heeft plaatsgevonden op 
27/06/2013. daarna werden er nog 3 vergaderingen gehou-
den.
tijdens de vergadering van 12/12/2013 heeft de gecoro een 
advies geformuleerd over:
•		de	verkavelingsaanvraag	NOVUS :	Houwaartstraat-	Ge-
meentestraat.

http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13679
http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=15527
http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=15050
http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=15060
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding/ROP/tabid/15530/Default.aspx
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Ontvoogding/ROP/tabid/15530/Default.aspx
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•		de	stedenbouwkundige	aanvraag	UZ	Leuven:	Therapieto-
ren op ziekenhuissite in pellenberg. 

1.5. Vergunningen 

1.5.1. Bouw

in 2013 werden er 221 stedenbouwkundige aanvragen in-
gediend. een stijging met een 40-tal aanvragen ten opzichte 
van 2012. de bouwsector kende de voorbije jaren een crisis. 
een stijging van het aantal aanvragen kan aanzien worden als 
lichte heropleving van deze sector. 
de gemeente lubbeek heeft ook via informatiecampagnes 
(infoblad – website) aangegeven waarvoor nog stedenbouw-
kundige aanvragen dienen te gebeuren. dit kan aanzien 
worden als een soort ‘pré-handhaving’ onder de noemer ‘ 
voorkomen is beter dan genezen’.

hierna worden enkele cijfergegevens vermeld die een beeld 
geven over de aard van de aanvragen, die vergund werden:
er werden stedenbouwkundige vergunningen verleend voor 
in totaal  44 nieuwe woningen, waarvan - 7 bestaande wo-
ningen werden afgebroken en heropgebouwd; -  3 apparte-
mentsgebouwen met in totaal 35 woongelegenheden. 

50 vergunningen werden toegestaan voor het verbouwen en 
uitbreiden van woningen.
 
kleine werken, ook werken van geringe omvang genoemd:
42 vergunningen werden goedgekeurd voor onder andere 
het plaatsen van reclameborden, bouwen van een carport, 
bijgebouwen, plaatsen van verhardingen, slopen van gebou-
wen, wegenis, plaatsen van hoogspanningscabine, plaatsen 
container, aanleggen van een poel, overwelven van een 
gracht, plaatsen van paardenstallen, vervangen van garage-
poorten door vensters, verhogen van het niveau,….

26 vergunningen werden goedgekeurd voor het vellen van 
bomen. 

Enkele in het oog springende vergunningen:
•	 er werd een stedenbouwkundige vergunning goedgekeurd 
voor het afbreken en herbouwen van jeugdlokalen aan de 
binkomstraat en het bouwen van chiro-jeugdlokalen aan de 
kortebergstraat. 
•	 er werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden 
van Gbs “de stip” in binkom inclusief een gedeelte voor de 
plaatselijke jeugdvereniging. 
•	 er werd aan aquafin een vergunning afgeleverd voor de 

verbindingsrioleringswerken aan de 
Gemperstraat en schubbeek. 
•	 een werd een vergun-
ning in beroep toegestaan voor 
het slopen van hoevegebouwen, 
uitbreiden van bestaande loodsen, 
aanleggen van een toegangsweg en 
weegbrug, aanleggen van bedrijfs-
verharding en het regulariseren van 
een elektriciteitscabine in het kader 
van een aardappelverwerkingsbe-
drijf in binkom.

het gemeentebestuur lubbeek bekwam vergunningen voor: 
het bestrijden van bodemerosie en water- en modderover-
last, aanleggen van 2 erosiepoelen met aarden dammen, 
geprofileerde grasbufferstrook, buffergracht, geleidende 
gracht, instroomconstructie en dwarsrooster ter hoogte van 
de Gellenberg. 
het vellen van bomen aan binkomstraat +12;
het vellen van bomen aan de kleine rotstraat;
het vellen van bomen aan de Zavelstraat;
het plaatsen van terreinverlichting rondom het voetbalveld 
te linden;
het bestrijden van bodemerosie en water- en modderlast 
door het verplaatsen van een oprit met herstel talud van 
bestaande oprit en aanleg van 2 organische dammen ter 
hoogte van de sint-Gertrudendries.

Weigeringen:
er werden in totaal 12 stedenbouwkundige aanvragen gewei-
gerd.  

meldingsplichtige werken: 
31 meldingen ingediend voor voornamelijk het verbouwen 
van de woning, aanbouwen van veranda’s. 

1.5.2. Verkavelingen

in 2013 werden er 39 verkavelingsaanvragen ingediend. het 
gaat zowel om nieuwe aanvragen, aanvragen tot verkave-
lingswijziging als verzakingen. 
8 verkavelingsaanvragen werden goedgekeurd voor in totaal 
22 nieuwe bouwloten. 
12 verkavelingswijzigingen werden goedgekeurd. de meeste 
wijzigingen werden ingediend voor het aanleggen van een 
zwembad in de tuinzone en het plaatsen van bijgebouwen 
zoals een carport of een berging en het beperkt toelaten van 
complementaire bedrijvigheid. 
er werden 13 verzakingen van verkavelingen goedgekeurd 
voor in totaal 38 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.

2 verkavelingsaanvragen en 2 verkavelingswijzigingen wer-
den geweigerd. 

1.5.3. Bouwmisdrijven

13 bouwmisdrijven zijn vastgesteld. 

1.5.4. Stedenbouwkundige attesten

8 aanvragen ingediend tot het bekomen van een steden-
bouwkundig attest en afgeleverd. 

1.5.5. Deling goed

het betreft hier opsplitsingen of delingen van eigendommen 
zonder dat er een verkavelingsvergunning werd afgeleverd.
er werden 29 aanvragen ingediend en behandeld. 

1.5.6. Stedenbouwkundige inlichtingen door notarissen

er werden in totaal 383 inlichtingen aangevraagd, onderver-
deeld per deelgemeente geeft dit volgende resultaten. 
binkom: 52
pellenberg: 45
lubbeek: 199
linden: 87
de stedenbouwkundige inlichtingen worden gevraagd in het 
kader van de verkoop van een eigendom of eigendomsover-
dracht.

1.6. Contacten Agentschap R-O Vlaams-Brabant

op regelmatige tijdstippen wordt er overlegd met de relatie-
beheerder van het departement van de vlaamse overheid, 
ruimte vlaanderen over stedenbouwkundige dossiers of aan-
vragen.  sedert 2013 wordt dit overleg een tweepartijenover-
leg genoemd, georganiseerd op intergemeentelijk niveau
 (gemeente lubbeek en holsbeek). 
in 2013 werden vier overlegmomenten georganiseerd, 
waarop 10 complexere dossiers besproken werden en oplos-
singen aangereikt.

1.7 Leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

in 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 243
- staatsbaan 94

1.8. Beschermde monumenten en stads – en 
dorpsgezichten

de lijst met beschermde monumenten en dorpsgezichten in 
2013 :
•	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	monu-
ment (m.b. 01/10/2002).
•	Lubbeek,	het	Goorbroekhof,	de	onmid-
dellijke 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).
•	Ministerieel	besluit	d.d.	10/08/2010,	houdende	bescherming	
als monument van het
•	kasteeldomein	de	Beauffort	te	Linden,wegens	de	histori-
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.
•	Ministerieel	besluit	d.d.	10/08/2010,	houdende	bescherming	
als monument van het kasteeldomein Gellenberg te lub-
beek, wegens de historische en wetenschappelijke waarde en 
omvattende de percelen gelegen te lubbeek, Gellenberg 93, 
hertswinkelweg, kadastraal gekend onder
1e afd, sectie 361k, 361m, 362h, 362k, 364m, 364n, 364p, 366, 
367e.

ministerieel besluit van 04/06/2013, houdende bescherming 
als monument van de sint-jan –de doperkerk en het kerkhof 
en als dorpsgezicht van de dorpskern van lubbeek (binkom).
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 2. huIsvestIng

de dienst huisvesting houdt zich bezig met de administratie-
ve afhandeling van de aanvraagdossiers van  de verbeterings-
en aanpassingspremie, de subsidie voor het plaatsen van 
een zonneboiler of zonnepanelen,  de subsidie voor hemel-
waterinstallaties en infiltratievoorzieningen en de subsidie 
voor de aanleg van een groendak. ook het leegstandsregister 
wordt door deze dienst opgemaakt en geactualiseerd. voor 
ongeschiktheid/onbewoonbaarheid werkt ze samen met de 
dienst kwaliteitsbewaking van Wonen-vlaanderen, die ook de 
lijst bijhoudt van de ongeschikte/onbewoonbare en verwaar-
loosde woningen op het grondgebied van lubbeek.  
de gemeente moet tegen 2020 haar lokaal bindend objectief 
behalen en heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met 
de sociale huisvestingsmaatschappij swal (sociaal Wonen 
arro leuven) die aan de hazeputstraat over een terrein be-
schikt waarop ze een 110 tal woningen kan realiseren. 
de gemeente is dit jaar ook toegetreden tot het FrGe (Fonds 
ter reductie van Globale energie). hierdoor kunnen ook de 
inwoners van lubbeek leningen afsluiten tegen 2% voor 
energiebesparende maatregelen in hun woningen.

2.1 Premiebeleid

2.1.1. Verbeterings-en aanpassingspremie

ook in 2013 kon je in de gemeente lubbeek een aanvullende 
verbeterings-en aanpassingspremie  aanvragen. de premie 
wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden en voor het-
zelfde bedrag dat uitgekeerd werd door Wonen-vlaanderen.
in 2013 werden er in totaal 18 aanvragen ingediend om een 
aanvullende gemeentelijke verbeterings-en aanpassingspre-
mie.  
15 premies werden ingediend voor een aanvullende gemeen-
telijke verbeteringspremie voor een totaalbedrag van 16.410  
euro. 
3 premies werden ingediend voor een aanvullende gemeen-
telijke aanpassingspremie voor een totaal bedrag van  3.210  
euro.

2.1.2  Subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers

meer info vind je terug onder de rubriek duurzame ontwikke-
ling van dit jaarverslag.

2.1.3. Subsidie voor een hemelwa-
terinstallatie en/of infiltratievoor-
ziening

meer info vind je terug onder de 
rubriek duurzame ontwikkeling van 
dit jaarverslag
2.1.4. Subsidie voor een groendak

meer info vind je terug onder de 
rubriek duurzame ontwikkeling van 

dit jaarverslag

2.1.5. Nieuw reglement d.d.30/09/2013

in het nieuw gemeentelijk reglement d.d.30/09/2013 wordt  
beslist dat de gemeente lubbeek voor premieaanvragen 
ingediend vanaf 1/01/2014  een gemeentelijke verbeterings-
en aanpassingspremie zal toekennen aan dezelfde voorwaar-
den van het vlaams gewest conform het reglement van de 
vlaamse regering van 18/12/1992 en voor de helft van het 
bedrag dat toegekend wordt door het vlaams gewest.

2.2. Kwaliteitsbeleid

2.2.1.Ongeschikte en onbewoonbare en verwaarloosde 
woningen

een ongeschikte woning is een woning die niet beantwoordt 
aan de elementaire veiligheids-, gezondheids-of woonkwali-
teitsnormen in de vlaamse Wooncode.
dit wordt vastgesteld aan de hand van een technisch verslag. 
in dit verslag worden aan de woning strafpunten toegekend 
voor de gebreken aan de woning.
een woning die meer dan 15 punten scoort wordt ongeschikt 
verklaard. 
een woning die bovendien ook een ernstig veiligheids-en /of 
gezondheidsrisico inhoudt zal ook onbewoonbaar verklaard 
worden.
een verwaarloosde woning is een woning die ernstige, zicht-
bare en storende gebreken vertoont of tekenen van verval.
de woning die na de periode ongeschikt /onbewoonbaar 
blijft wordt opgenomen in de gewestelijke inventaris onge-
schikte/onbewoonbare woningen en de eigenaar zal hiervoor 
een heffing betalen.
de lijsten van de ongeschikte/onbewoonbare en verwaar-
loosde woningen worden beheerd door het vlaams gewest. 
de gemeenten krijgen per kwartaal een lijst opgestuurd met 
de woningen die zich op deze lijst bevinden. 
voor de gemeente lubbeek staan op de lijst van de verwaar-
loosde woningen 3 panden geregistreerd.
op de lijst van de ongeschikte en onbewoonbare woningen 
staan 3 panden geregistreerd waarvan er een ook op de lijst 
van de verwaarloosde woningen staat.
in 2013 werd er geen enkel aanvraag ingediend voor een 
kwaliteitsonderzoek.

2.2.2. Conformiteitsattesten

Wanneer er  een woononderzoek is gebeurt in het kader van 
de huursubsidieregeling en als blijkt dat de woning  voldoet 
aan de woonkwaliteitsnormen  van de vlaamse Wooncode, 
wordt er door Wonen-vlaanderen een conformiteitsattest 
uitgereikt voor deze woning. de gemeente wordt hiervan op 
de hoogte gebracht.
in 2013 werden er voor 3 woningen een conformiteitsattest 
uitgereikt.

2.3. Het leegstandsbeleid

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

in lubbeek gebeurt de inventarisatie van leegstaande wo-
ningen/gebouwen op basis van de criteria die opgenomen 
werden in het leegstandsreglement van 29 juni 2011. 
tijdens een eerste inventarisatie werden er op 30/12/2012,  
49 woningen opgenomen in het leegstandsregister en 
stonden er reeds 4 woningen op het leegstandsregister van 
het vlaams gewest. in totaal stonden er 53 woningen in het 
leegstandsregister.
hiervan werden er 14 woningen geschrapt, omdat ze terug 
bewoond werden of omdat ze gesloopt werden. momenteel 
staan er nog 39 woningen in het leegstandsregister opgeno-
men.

2.4. Het lokaal bindend objectief

aan de gemeente lubbeek werd conform het besluit van de 
vlaamse regering van 10 november 2011 “tot bepaling van 
de nadere regelen voor de opvolging van de realisatie van 
het bindend sociaal objectief “, een bindend sociaal objectief 
opgelegd van 92 huurwoningen, 39 koopwoningen en 2 so-
ciale kavels, te verwezenlijken tegen 2020. bovendien wordt 
er aan de gemeente, gezien het beperkte aanbod aan sociale 
huurwoningen, ook nog een inhaalbeweging opgelegd van 
40 extra sociale  huurwoningen tegen 2025. 
omdat de gemeente lubbeek niet beschikt over een actie-
programma, noch over een gemeentelijk reglement sociaal 
Wonen, werd de gemeente ondergebracht in categorie 2b. 
de gemeente werd verzocht om een motiveringsnota op te 
stellen. hierin had ze de mogelijkheid om aan te tonen welke 
inspanningen ze levert om dit bindend sociaal objectief te 
bereiken of om aan te geven welke sociale woonprojecten er 
de komende legislatuur op stapel staan.
 
de vlaamse minister van Wonen besliste om voor alle 
gemeenten die ondergebracht werden in categorie 2b, een 
taskforce op te richten door Wonen-vlaanderen en de vmsW.
er wordt een overeenkomst afgesloten  met de sociale woon-
organisaties voor de planning van een bijkomend sociaal 
woonaanbod in de periode 2014-2016. deze overeenkomst 
heeft als dubbel voordeel dat de sociale woonactoren een 
voorrang krijgen  bij de financiering van de in de overeen-
komst opgenomen verrichting  en dat de gemeente  vrijge-
steld wordt van de opmaak van een plan van aanpak in het 
kader van de voortgangstoets 2014. de vlaamse regering zal 
zich later als derde partij aansluiten bij de samenwerkings-
overeenkomst. 
de gemeente zal in  eerste instantie  
overleggen met de sociale huisves-
tingsmaatschappij  sociaal Wonen arro 
leuven en met de nv aquafin in verband 
met het verdere verloop van de afwate-
ringsproblematiek.  

het project moet achteraf ook besproken worden op een 
lokaal woonoverleg waarbij er afspraken gemaakt moeten 
worden in verband met het realiseren van dit project.
 
als het project hazeput gerealiseerd wordt kan de gemeente 
lubbeek al een groot deel van het bindend objectief realise-
ren.

2.5.Toetreding tot de lokale entiteit van het 
FRGE (Fonds ter Reductie van Globale energie-
kost).

de gemeente lubbeek beslist via een samenwerkingsover-
eenkomst met iGo toe te treden tot de lokale entiteit van 
het FrGe ( 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 woning. de mensen 
willen graag hun woning energiezuiniger maken maar niet 
iedereen heeft de nodige middelen om de nodige werken te 
laten  uitvoeren.
met de toetreding tot de lokale entiteit van het FrGe, die 
kosteloos is, voldoet de gemeente ook aan de vraag van de 
verschillende overheden om energiebesparende maatrege-
len te stimuleren.

3. PatrImonIum

de dienst patrimonium houdt zich bezig met het opstellen 
van reglementen betreffende het gebruik van het gemeen-
telijk patrimonium , met  huur- en bruikleencontracten, 
verkoops-en aankoopovereenkomsten, aktes van recht van 
opstal, aktes betreffende de overname van wegenis van ver-
kavelingen, aktes van gratis grondafstand,… 
ofwel worden deze aktes opgesteld door deze dienst zelf 
en treedt de burgemeester op als notaris, ofwel worden alle 
inlichtingen verstrekt aan een notaris die de akte dan opstelt. 
indien de burgemeester optreedt als notaris, zorgt de dienst  
voor de nodige hypothecaire getuigschriften en bodemattes-
ten nodig om de akte op te stellen en zorgt na het onderte-
kenen van de akte, voor de registratie en overschrijving in het 
hypotheekkantoor. 
ook inlichtingen verstrekken aan studiebureau’s in het kader 
van de opmaak van rooilijnplannen, 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. Gemeentelijke verordening voor het ge-
bruik van de pleisterplaats op de parking voor 
de feestzaal Libbeke

in de maand juli hadden een groep zigeuners zich geïnstal-
leerd in linden. aangezien de  gemeente lubbeek geen  
reglementering had rond woonwagenbewoners, en ook 
naar aanleiding van de omzendbrief b.b. 2010/05 vanwege 
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minister Geert bourgeois, besliste de gemeente lubbeek om  
een pleisterplaats te voorzien voor het geval er zich opnieuw 
rondtrekkende woonwagenbewoners aanmelden op het 
grondgebied van de gemeente. 
een pleisterplaats moet volgens de provincie normaal gezien 
plaats bieden aan 15 woonwagens, maar de gemeente be-
schikt niet over een terrein dat hiervoor geschikt is. daarom 
werd er gekozen om de parking voor de feestzaal libbeke als 
pleisterplaats aan te duiden, maar dan voor maximum tien 
woonwagens. 
er werd een plan van aanpak opgesteld , een document voor 
het toekennen van een vergunning tot inname van de pleis-
terplaats en een gebruiksovereenkomst voor het gebruik van 
deze pleisterplaats.
deze verordening werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 30/10/2013

3.2. Opstalrecht voor de containers van jeugd-
verenigingen op de parking van Santro te 
Binkom

de chiro van binkom wordt tijdelijk gehuisvest in container-
lokalen in afwachting van de bouw van de nieuwe school en 
chirolokalen. voor het plaatsen van deze containers werd een 
opstalrecht gegeven aan het algemeen aannemingsbedrijf 
de Coninck nv

3.3. Huurovereenkomsten

3.3.1.Huurovereenkomst  voor de gebouwen gelegen te 
Dorpstraat A2, A3 en A4, 

de huurovereenkomst tussen de vZW vereniging religi-
euzen dominicanessen, dorpskring 19, 3210  lubbeek en 
de gemeente lubbeek voor de gebouwen gelegen aan de 
dorpsstraat dateert van 27/06/2001 het gehuurde is be-
stemd voor de inrichting van culturele activiteiten en voor 
buitenschoolse kinderopvang. deze huurovereenkomst werd 
driejaarlijks verlengd, een laatste maal op 30/04/2010. de 
gemeente lubbeek kreeg een schrijven vanwege vandeghin-
ste anne-marie, vertegenwoordiger van de  vZW vereniging 
religieuzen dominicanessen waarmee zij dit contract met 
ingang van 31/07/2013 beëindigt omdat dit contract omwille 
van de planning niet voor 3 jaar hernieuwd kan worden. er 
kan wel een nieuw contract gemaakt kan worden voor de 
duur van 1 jaar dat mogelijk vernieuwd kan worden. de huur 
van dit gebouw werd bijgevolg verlengd met een addendum 
tot 30/06/2014.

3.3.2.Huurovereenkomst uitleen-
post POB Pellenberg

de huurovereenkomst d.d.6/05/2010 
tussen de gemeente lubbeek en de 
bvba bomer voor een kantoorruimte 
op het gelijkvloers van het gebouw 
gelegen te pellenberg, lostraat 10 
dat bestemd werd als uitleenpost 
voor de pob werd beêindigd.

3.3.3. Einde gebruiksovereenkomst VDAB

de gemeente lubbeek heeft een gebruiksvergunning afge-
sloten met de vdab voor het gebruik van ‘de lei’voor de lo-
kale werkwinkel. deze overeenkomst dateert van 31/03/2003 
en werd telkens verlengd met een addendum van 3 jaar. 
Wegens herschikkingen bij de vdab en gelet op de vraag d.d. 
31/01/2013 van de regiomanager van de vdab, werd de be-
staande gebruiksvergunning slechts verlengd tot 31/01/2013.

3.3.4.Einde van de onbenoemde overeenkomst 
d.d.23/03/1990 tussen de gemeente lubbeek en Walter 
Janssens 

het perceel grond met kapel, gelegen te pellenberg, ka-
pelstraat, kadastraal gekend onder sectie b nr.254, met een 
oppervlakte van 70 ca werd ter beschikking gesteld aan de 
heer Walter janssens voor onbepaalde duur mits de betaling 
van één frank per jaar.
de gebruiker was verplicht om het perceel grond en de kapel 
te onderhouden, en ook de publieke toegang tot de kapel te 
waarborgen. de heer Walter jansens is ondertussen overle-
den en zijn weduwe is niet in staat om dit perceel te onder-
houden. daarom zegt zij deze  overeenkomst d.d.23/03/1990 

met de gemeente  op . het perceel grond  en de kapel zullen 
vanaf heden door de gemeente zelf onderhouden worden.

3.4. Concessie openbaar domein

3.4.1. Concessie Herendaalvrienden

de herendaalse vrienden vZW,3210 lubbeek, tegelbergweg 
3, plaatsten een kleinschalige kerststand op het dorpsplein 
van lubbeek. dit kraam werd geplaatst voor de periode van 
14/12/2013 tot 22/12/2013

3.4.2. Concessie Smoutebollenkraam

er werd een smoutebollenkraam geplaatst op de parking 

van het dorpscentrum van lubbeek tijdens de periode van 
1/12/2013 tot 31/12/2013.

3.5.Voetwegen

3.5.1.Gedeeltelijke afschaffing en verlegging  van voet-
weg 37 Pellenberg

na de principiële goedkeuring op de gemeenteraad van 
28/08/2013 en na het openbaar onderzoek de commodo 
en incommodo, keurt de gemeenteraad op 30/10/2013 de 
gedeeltelijke afschaffing en verlegging van voetweg 37 goed. 
het dossier werd overgemaakt aan de deputatie die in dit 
dossier een gunstige beslissing nam. het besluit van deze 
beslissing werd zoals de procedure dit voorschrijft gedurende 
10 dagen aangeplakt aan het uithangbord van de gemeente 
en het bewijs van aanplakking werd teruggestuurd naar de 
deputatie. er was nog een beroepsmogelijkheid van 15 da-
gen. er werd geen beroep ingediend tegen het besluit van de 
deputatie en de voetweg is nu dus gedeeltelijk afgeschaft en 
verlegd op de wegenis van het loveld. de eigenaars zullen nu 
de meerwaarde zoals bepaald werd in het schattingsverslag 
betalen aan de gemeente

3.5.2.Voetweg 32,33 en 34 in Linden

de gemeente lubbeek werd door een vonnis van de recht-
bank van eerste aanleg van 20/06/2012 veroordeelt om de 
voetwegen  32,33 en 34 in linden terug open te maken. in-
dien de gemeente dit vonnis niet uitvoert tegen 20/06/2013 
is ze een dwangsom verschuldigd van 50 euro per dag en per 
voetweg. 
alle aanpalende eigenaars van de voetweg werden aange-
schreven met  het verzoek om het gedeelte van de voetweg 
op hun eigendom terug open te maken tegen januari 2013. 
Wegens de vele reacties van de aangelanden die niet precies 
wisten waar de voetweg zich precies op hun terrein bevond 
werd een landmeter aangesteld om de juiste ligging van de 
voetweg op het terrein te gaan uitzetten in de loop van de 
maand januari. 
de aangestelde landmeter heeft vervolgens de voetwegen 
32,33 en 34 uitgezet op het terrein en stelde een proces ver-
baal van bevindingen van de knelpunten van deze voetweg 
op. hierin werd aangegeven welke percelen niet open zijn 
volgens de ligging van de atlas der buurtwegen. 
er werd ook nog een controle gedaan van de knelpunten 
van deze voetweg op 3/04/2013 in het bijzijn van de burge-
meester theo Francken, schepen paul duerinckx en schepen 
Gilbert muls waarbij vastgesteld werd dat een aantal van de 
percelen reeds vrijgemaakt werden.
voetweg 33 ligt volledig open en op voetweg 32 en 34 zijn er 
nog een viertal knelpunten die moeten opgelost worden.

3.5.3.Voetweg 60 in Binkom
de gemeente lubbeek wil voetweg 60 
die een verbinding maakt tussen de 
schoolstraat en de Waterstraat  terug 
openmaken om een veilige verbinding 
te maken naar de school en de jeugdlo-
kalen.

tussen de gemeente lubbeek en de aanpalende eigenaars 
van voetweg 60 is een geschil ontstaan m.b.t. het terug 
openmaken van deze voetweg. de partijen willen dit geschil 
in der minne regelen en hebben hiervoor een dading opge-
steld. deze dading omvat de goedkeuring van de eigenaars 
van voetweg 60 om de voetweg terug open te stellen op 
een verlegd traject langs de rand van hun percelen zodat 
de landbouwers de percelen in hun geheel kunnen blijven 
bewerken.

3.5.4. Verbinding Wauwerdries-Grotendries

de heer aynard de liedekerke stelt voor om een stuk voet-
weg open te stellen op zijn domein en zo een verbinding te 
creëren tussen de Grotendries en de Wauwerdries en zo de 
Grotendrieswandeling uit te breiden voor wandelaars. hij 
zal dit deel van de voetweg ook zelf onderhouden en vraagt 
hiervoor een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van 2 euro 
per strekkende meter. deze overeenkomst werd goedge-
keurd door de gemeenteraad op 27/11/2013.

 
3.6. Rooilijn Bollenberg/Lubbeekstraat

de gemeente lubbeek wil fietspaden aanleggen langs de 
bollenberg en de lubbeekstraat. deze moeten voldoen aan 
de voorwaarden van het fietsvademecum om subsidies te 
kunnen krijgen. omdat er niet genoeg plaats is om deze 
fietspaden te plaatsen in de huidige rooilijn, moet er een 
nieuwe rooilijn ontworpen worden en zullen er onteigenin-
gen moeten gebeuren.

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. 



52 53

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 .

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 

4.1.3 Containerpark 

op het containerpark werden, in de loop van 2013, 33.239 
bezoekers geregistreerd; resulteert in 2,4 bezoeken/inwoner.

4.1.4 KGA

er werd een totaal van 2.230.367 kg afval ingezameld waar-
van 53.835 kg kGa

4.2 Milieuvergunningen

voor hinderlijke inrichtingen is het verplicht te beschikken 
over een milieuvergunning in het kader van de vlarem-wet-
geving. in 2013 werden 4 milieuvergunning klasse 1, 
7 milieuvergunningen klasse 2 en 16 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.
14  machtigingen voor het kappen van bomen in bosverband 
in een privé-bos werden gedurende 2013 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 reeds 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.
in 2013 werd 1 open adviesmoment georganiseerd 
(18/10/2013) waar alle geïnteresseerde burgers konden 

komen luisteren. 
de data waarop deze 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.    

5. landbouw

5.1 Commissie tot de vaststelling van schade 
aan landbouw

deze commissie werd in de loop van 2013 door de schepen 
van landbouw 1 keer samengeroepen op 10/09/2013.
er werd 1 proces verbaal opgesteld tot vaststelling van 
schade aan teelten ingevolge vorstschade.
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
•	 4 administratieve krachten
•	 2 technisch medewerkers
•	 (verantwoordelijke afdeling “Wegen” & verantwoordelijke 
afdeling “patrimonium”)
•	 verantwoordelijke magazijn
•	 verantwoordelijke wagenpark
•	 3 ploegbazen
•	 19 arbeiders

6.1 Administratie

de administratieve cel bestaat uit het diensthoofd,  4 admi-
nistratieve krachten en 2 technisch medewerkers.
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  

6.2.Coördinatie van projecten

•		Opstellen	van	dienstbudget,	voortvloeiend	uit	de	beleids-
nota en de meerjarige doelstellingennota
•		aanvragen	van	machtigingen	
•		correspondentie	met	nutsmaatschappijen	(defecte	straat-
verlichting, problemen met de riolering, gebrekkige afwer-
king van uitgevoerde werken)
•		allerhande	administratieve	taken
•	gebruik	van	het	beheerssysteem	“Ultimo”	waarin	allerhande	
meldingen worden geregistreerd en opgevolgd. eveneens 
tracht men dit toe te passen binnen het magazijnbeheer en 
het onderhoud van de voertuigen.

6.3. Wegen

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

2013 gewicht in kg

vlaams inzamel Centrum textiel 48 075 kg

Wereld-missiehulp vzw 968 kg

de kringwinkel spit 51 791 kg
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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 ruimen van de waterslik-
kers, zorgen voor de ijzelbestrijding, …
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. 

6.4. Patrimonium

de medewerkers van deze ploeg staan in voor het dagelijks 
onderhoud van de 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.

6.5. Groen

de medewerkers van deze ploeg 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.

6.6. 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.

6.7. Uitgevoerde  werken

6.7.1. Winterdienst

de  hoofdwegen werden sneeuw- en ijzelvrij gehouden door 
een externe aannemer. 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 sa-
menwerking met aGro-aanneming 
gestart.  Zij staan de gemeentelijke 
diensten bij om de zijwegen in  de 
deelgemeenten linden, pellenberg 
en binkom sneeuwrij te houden.

6.7.2.Kerstversiering

elk jaar rond de kerstperiode wordt de gemeente verfraaid 
met kerstverlichting welke aan de elektriciteitspalen in de 
dorpskernen gehangen worden. deze ornamenten worden 
opgehangen begin december en afgehangen begin januari. 
deze opdracht wordt uitgevoerd door de firma ewal b.v.b.a. 
uit mol. 

6.7.3.Vegen en borstelen van wegen

Gezien de uitgestrektheid en het ontbreken van het juiste 
materieel  werd een gespecialiseerde aannemer aangesteld, 
namelijk de firma marc beys bvba uit perk. 
aanvullend hebben onze medewerkers alle pleinen, parkings, 
parken, e.d. proper gehouden.

6.7.4. Aanbrengen verkeerssignalisatie door beschilde-
ring van wegen

jaarlijks wordt de belijning van de wegen herschilderd. de 
opdracht werd uitgevoerd door de firma nijs bvba uit mes-
selbroek.

6.7.5.Bestrijding van zwerfvuil

een aantal zwerfvuilacties worden gehouden in samenwer-
king met de sociale werkplaats blankedale (tienen) en  met 
de milieuraad. ook de medewerkers van de technische dienst 
spenderen heel wat tijd aan het ophalen van zwerfvuil. 

6.7.6.Maaien van bermen.

vanaf half mei wordt  op gevaarlijke kruispunten gestart met 
het uitvoeren van veiligheidsmaaibeurten  van de bermen.  
het eigenlijke maaien van de bermen start op 15 juni tot half 
november. dit gebeurt volgens 8 vooropgestelde sectoren. 

de werken werden uitgevoerd door pennings Groenvoorzie-
ning uit Geffen (nederland)

6.7.7. Onderhoudswerken in samenwerking met Blanke-
dale  vzw:

blankedale vzw is een sociale werkplaats. Ze stonden in voor 
de volgende taken :

•	 maaien 
•	 snoeien
•	 groenonderhoud
6.7.8.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

6.8.Buitengewone werken wegen

buitengewoon onderhoud wegen
de bovenlaag van de Gellenberg werd afgeschraapt en een 
nieuwe laag werd aangebracht. de putdeksels werden op 
hoogte gebracht en vernieuwd.
aannemer : belasco nv uit Gent
kostprijs: 89.479,19 eur (incl.btw)

6.9. Buitengewone werken gebouwen

6.9.1. Bergruimte beachvolleybal- en petanqueterreinen

er werd een houten opbergruimte geplaatst voor het opber-
gen van de materialen van de sportverenigingen die gebruik 
maken van de terreinen.
leverancier : tuincentrum boons-steegmans uit tessenderlo
kostprijs: 19.250,00 eur (incl.btw)

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

de afbraak en de bouw van een nieuwe school werd gestart. 
in dit nieuwe gebouw zal ook een gedeelte voorzien worden 
voor de huisvesting van de plaatselijke jeugdvereniging.
aannemer : algemeen aannemingsbedrijf de Coninck nv uit 
herent 

6.10. Buitengewone werken niet behorend tot 
de wegen of  gebouwen

opmaak globaal bosbeheersplan
elke boseigenaar dient in het bezit te zijn van een bosbe-
heersplan. om de beheersplannen van de verschillende bos-
sen te uniformiseren heeft de gemeente het initiatief geno-
men om, samen met verschillende boseigenaars,  zo’n plan te 
laten opmaken. momenteel is het plan in opmaak.
studiebureau : landmax bvba (Westerlo)

6.11. Opmaak bermbeheers-
plan

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, posthofbrug 10 te 2600 ber-
chem,

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 – tielt – diest
370  nachtbus : leuven – linden – lubbeek – kraaiwinkel
371 leuven – hoog-linden
372  leuven – linden-stenenveld – lubbeek-Geestbeek
373  leuven – lubbeek – meensel – assent
374 leuven – houwaart – tielt
392  aarschot – houwaart – tielt – binkom
485  snelbus : leuven – lubbeek – tienen 

520  schoolbus : linden – kessel-lo – leuven – heverlee
524  schoolbus : tielt – leuven – heverlee
525 schoolbus : Geestbeek-heverlee
527  schoolbus : honsem – lubbeek – heverlee 
585  schoolbus : lubbeek – kerkom – attenrode-Wever - tie-
nen
590  schoolbus : pellenberg – lubbeek – aarschot

639  marktbus : hoog-linden – leuven
685  marktbus : lubbeek – kerkom – attenrode-Wever – tie-
nen

717  belbus bierbeek – lubbeek – oud-heverlee

7.2 Raad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
Lubbeek (RMV)

Werd opgericht door gemeenteraadsbesluit van 24 novem-
ber 2010. het is een door de gemeenteraad erkende raad die 
onafhankelijk advies uit brengt.

Opdracht en doelstellingen van de RMV
de opdracht van de gemeentelijke rmv bestaat in het advi-
seren van het gemeentebestuur betreffende alle beleidsma-
teries die te maken hebben met mobiliteit, verkeersveiligheid 
en -leefbaarheid.
de rmv verstrekt adviezen aan de gemeenteraad en het col-
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lege, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het college 
of gemeenteraad.
Vergaderingen RMV in 2013

* 30 april 2013:
  - verkiezing voorzitter en ondervoorzitter 

* 21 mei 2013:
- rol en werking van de rmv
 - programma en doelstellingen van de rmv

* 25 juni 2013: 
 - oprichten van werkgroepen per project of thema

* 3 september 2013

* 22 oktober 2013:
 - project ‘Zone 50 te linden’: advies van de rmv
 - project ‘heraanleg staatsbaan te st-bernard lubbeek’: ad-
vies van de rmv

* 17 december 2013:
 - verkiezing nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en vertegen-
woordigers rmv
 - voorstelling van het project ‘zone 50 te lubbeek’ door de 
werkgroep lubbeek snelheidszone 50 km/u

realisatie van ‘het afschaffen van de voorrangsregel  voor-

rang van rechts’
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 juni 2013.
op 1 september 2013 werd er overgegaan tot de uitvoering 
van de wijziging van de voorrangsregels in de volgende 
straten:
Gellenberg, nachtegalenstraat, dorpskring, bollenberg, 
lubbeekstraat, Geestbeek, dorpsstraat, heide, drogenhof, 
terkeyen, kalenberg, binkomstraat en helstraat.

realisatie van ‘de aanpassing van de snelheidszone 50 te 
linden’
Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2013.
vanaf 1 april 2014 wordt een snelheidszone van 50 km/u in 
de volgende straten toegepast:
in de endepoelstraat wordt een afremzone van 70 km/u naar 
de zone 50 toe, lopende vanaf n2 tot huisnummer 85.
lemingstraat – markiezenlaan – adelheid – jeugd square – 
steenveldstraat – kruisbooglaan – hertogenlaan – 
slangenstraat – populierenlaan – eekhoornlaan – minnezang 
– burchtlaan – slotgracht – jagersdreef – berkenlaan – 
kasteeldreef – jonkvrouwlaan – vedelweg – knapzak – 
jachthuislaan – speelberg – koekheideweg – eikenstraat – 
hazenpad – lijsterdreef – merelnest – merellaan – 
hoevestraat – konijnenpijp – kortrijkstraat – seftingstraat – 
houwaartstraat – bovenstraat – patrijsdreef – koetsiersweg 
kerkenbosstraat – tempelzicht – prinsendreef – endepoel-
straat (vanaf houwaartstraat tot aan huisnummer 85).

bijlagen
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cultuurraad

BESTUUR

samenstelling:
stemgerechtigde leden : 
voorzitter: rina robben
ondervoorzitter: jos berghen
secretaris: davy meeus 
penningmeester: Yvette buekenhout
leden : eugène Frooninckx, edgard van Gijsel, treza vander-
lick, harry doms, betty depret, nathalie hendrickx, joke van 
loo, elke van nooten.
niet stemgerechtigde leden: davy suffeleers (schepen), Caro-
line limbos (wnd. cultuurbeleidscoördinator), Chris delcourte 
(bibliothecaris)  
Gemeentelijk ambtenaar: Goele rosseels, luk derden en Cara 
miseur (administratieve medewerkers)

ALGEMENE VERGADERING  

samenstelling: 
stemgerechtigde leden:  
Gezinsbond binkom, Gezinsbond linden, Gezinsbond 
lubbeek, Gezinsbond pellenberg, davidsfonds linden, 
davidsfonds lubbeek, kvlv binkom, kvlv lubbeek, kvlv 
pellenberg, Femma linden,  Femma sint-bernard lubbeek, 
landelijke Gilde binkom, landelijke Gilde linden, landelijke 
Gilde lubbeek, Concertband linden, koninklijke Fanfare 
help u Zelve, koninklijke Fanfare nut en vermaak, konink-
lijke Fanfare Willen is kunnen, jeugdfanfare Willen is kunnen, 
lubbeeks jeugdorkest, Zangkoor sint-jan-de-doper bin-
kom, parochiaal Zangkoor sint-bernard lubbeek, parochiaal 
Zangkoor sint-martinus lubbeek, sint-kwintenskoor linden,  
hortus musicalis, via musica lubbeek, bond beter leefmi-
lieu lubbeek, natuurpunt lubbeek, lindense Westvlaamse, 
linden groet linden, viva linden, toneel linden, toneel de 
Zonnebloem, toneel boven de berg, Yoga santhosa, Fotoclub 
de piraat,  Fotokring Camera libra,  de lubbeekse reisvrien-
den, Curieus lubbeek, heemkundige kring libbeke, pasar 
lubbeek, markant, den meyboom, neos lubbeek,  eurolink 
linden, nsb lubbeek, nsb linden, nsb binkom, oud-Wapen-
broeders pellenberg, onafhankelijkheidsfront partizanen, 
Ziekenzorg binkom, Ziekenzorg sint-martinus lubbeek, 
Ziekenzorg sint-bernard lubbeek, Ziekenzorg pellenberg, 
Ziekenzorg linden, okra stijldans, okra binkom, okra sint-
martinus lubbeek, okra sint-bernard lubbeek, seniorenver-
eniging linden, vriendenkring burgerbescherming lubbeek, 
music band Con brio, monisimo, de vrienden van het kalva-
riebos, transitie lubbeek, Whiskyclub the middle Cut lub-
beek, jeugdmuziekschool, atelier voor Creatieve expressie, 
rina robben, jos berghen, davy meeus, Yvette buekenhout, 
eugène Frooninckx, edgard van Gijsel, treza vanderlick, harry 
doms, betty depret, nathalie hendrickx, 
joke van loo, elke van nooten
niet stemgerechtigde leden:  davy 
suffeleers (schepen), Caroline limbos 
(wnd. cultuurbeleidscoördinator), Chris 
delcourte (bibliothecaris)  

Gemeentelijk ambtenaar: Goele rosseels, luk derden en Cara 
miseur (administratieve medewerkers)

SUBSIDIEVERDELING 

Gezinsbond binkom (579,31 euro), Gezinsbond linden (0,00 
euro), Gezinsbond lubbeek (533,26 euro), Gezinsbond pel-
lenberg (452,12 euro), Curieus lubbeek (0,00 euro), davids-
fonds linden (629,48 euro), davidsfonds lubbeek (404,89 
euro), Femma linden (609,92 euro), kvlv binkom (466,60 
euro), kvlv lubbeek (423,37 euro), kvlv pellenberg (752,64 
euro), monisimo (446,06 euro), landelijke Gilde binkom 
(419,61 euro), landelijke Gilde linden (445,10 euro), lan-
delijke Gilde lubbeek (0,00 euro), lindense Westvlaamse 
(602,97 euro), viva linden (0,00 euro),  Femma sint-bernard 
lubbeek (518,83 euro), Yoga santhosa linden (606,16 euro), 
de lubbeekse reisvrienden (586,83 euro), den meyboom 
(428, 89 euro), natuurpunt lubbeek (610,87 euro), bond beter 
leefmilieu lubbeek (375,12 euro), eurolink–linden (364,86 
euro), de vrienden van het kalvariebos (381,24 euro), neos 
lubbeek (636,39 euro), markant (0,00 euro), Zangkoor sint-
jan-de-doper binkom (0,00 euro), sint-kwintenskoor linden 
(774,09 euro), parochiaal Zangkoor sint-bernard lubbeek 
(444,13 euro), parochiaal Zangkoor sint-martinus lubbeek 
(445,79 euro), hortus musicalis (441,56 euro), via musica lub-
beek (526,31 euro), music band Con brio (399,75 euro), toneel 
de Zonnebloem (717,67 euro), toneel linden (924,25 euro), 
toneel boven de berg (813,29 euro), okra stijldans (391,02 
euro), Fotoclub de piraat (358,65 euro), pasar lubbeek 
(472,93 euro), Whiskyclub the middle Cut lubbeek (452,67 
euro), Fotokring Camera libra (401,40 euro), Concertband 
linden (1150,00 euro), koninklijke Fanfare nut en vermaak 
(0,00 euro), koninklijke Fanfare help u Zelve (950,00 euro), 
koninklijke Fanfare Willen is kunnen (550,00 euro), jeugdfan-
fare Willen is kunnen (350,00 euro), lubbeeks jeugdorkest 
(0,00 euro)

Werkingssubsidie Cultuurraad: 710 euro

kunstonderwIjs 

Jeugdmuziekschool Lubbeek vzw (2013)

Coördinator: harry doms

raad van bestuur jms:
samenstelling:
voorzitter: Gilberte muls
ondervoorzitter: harry doms, magda journee
penningmeester: roger de houwer
secretaris:  jaak Willemse
Gemeentelijk afgevaardigde: raf de Canck
leden: Georges ons, Cyriel swevers 

algemene vergadering jms : 
samenstelling :
voorzitter: Gilberte muls
ondervoorzitter: harry doms, magda journee  
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penningmeester: roger de houwer
secretaris: jaak Willemse
Gemeentelijk afgevaardigde: raf de Canck
leden: ingrid beersmans, Georges ons, Cyriel swevers

Atelier voor Creatieve Expressie Lubbeek vzw 
(2013) 

raad van bestuur aCe
samenstelling:
voorzitter: hugo simoens
ondervoorzitter: raf de Canck 
secretaris: johan tahon
penningmeester: katrien stroobants

algemene vergadering aCe:
samenstelling: 
voorzitter: hugo simoens
ondervoorzitter: raf de Canck 
secretaris: johan tahon
penningmeester: katrien stroobants
leden:  heleen vangeel, martine dierickx, jo pierson, mon 
Celis, Francis mosselmans, jan van brusselt, ann de martelaer, 
liliane van mellaert 
niet stemgerechtigd lid: davy suffeleers (schepen)

BEHEERSORGAAN GEMEENSCHAPSCENTRUM 
LUBBEEK (2013)

samenstelling:
stemgerechtigde leden:
voorzitter: Geert boone 
ondervoorzitter: ronny haroux 
leden: edgard van Gijsel, marcel verduyckt, patricia pardon, 
bart beerens, ivan vanderzeypen, Fons Creuwels  en pierre 
otzer.
niet-stemgerechtigde leden: davy suffeleers (schepen), Caro-
line limbos (wnd. cultuurbeleidscoördinator)
Gemeentelijk ambtenaar: Goele rosseels, luk derden en Cara 
miseur (administratief medewerkers)

GRIS (2013)

dagelijks bestuur Gris:
samenstelling:
stemgerechtigde leden : 
voorzitter: johan Flamez

ondervoorzitter: Christine d’aes
secretaris: Guy sprengers
penningmeester: pieter laga

algemene vergadering Gris:
samenstelling: 
stemgerechtigde leden: 
voorzitter: johan Flamez
ondervoorzitter: Christine d’aes
secretaris: Guy sprengers

penningmeester: pieter laga
leden: barbara brugmans, lien Geuntjens, marianne Costeur,  
mia ulens, josé Ghekiere,  jos swinnen, jules Godts, valentijn 
desmedt, lotte van eyck
niet-stemgerechtigde leden - sympathiserend: didier Gilles 
de pélichy, brian sisk, magda plomteux, aurelie verbruggen, 
jo pierson 
niet-stemgerechtigde leden – fracties: Geert boone, Geert 
bovyn, philippe Goddevriendt, paul janssens, martine vanbe-
ver, magda verbeelen
niet-stemgerechtigde leden - gemeente: katrien stroobants 
(schepen), marijke Gidts (oCmW)
Gemeentelijk ambtenaar: Caroline limbos (wnd. cultuurbe-
leidscoördinator), Goele rosseels, luk derden en Cara miseur 
(administratief medewerkers)

senIorenraad  (2013)

DAGELIJKS BESTUUR 

samenstelling:
stemgerechtigde leden:
voorzitter: Godelieve schrevens
ondervoorzitter: andré Collaer
secretaris: jos theys
penningmeester: Guido salaets
leden: magda pauwels, maria verbelen, henri bollen 
niet-stemgerechtigde leden:
koenraad van Coppennolle (schepen)

ALGEMENE VERGADERING

samenstelling:
stemgerechtigde leden:
voorzitter: Godelieve schrevens
ondervoorzitter: andré Collaer
secretaris: jos theys
penningmeester: Guido salaets
afgevaardigden van de seniorenverenigingen:
okra lubbeek sint martinus: magda pauwels, daniel lam-
mens, anny verheyden
okra lubbeek sint bernard: henri bollen, julien van Cauwen-
bergh, jules Godts
okra binkom: roger Willems
landelijke Gilde linden: andre michiels
home oase: rudy mattheus
neos: betty depret, hedwig verbeke
vertegenwoordigers van de niet-georganiseerde senioren: 
myriam de bondt, ludo peetermans, maria verbelen, Fons 
verhoelst
niet-stemgerechtigde leden: koenraad van Coppennolle 
(schepen), marijke Gidts (oCmW)

61

cIjfergegevens Ibo



62 63



64 65



www.lubbeek.be


	_GoBack

