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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

Francken Theo – Titelvoerend Burgemeester - raadslid – 
N-VA 
Roskams Tania – Waarnemend 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 (t.e.m. 31 
augustus 2015)
Pierson Jo – Vierde schepen – CD&V (vanaf 1 september 
2015)
Bovyn Geert – Vijfde schepen – N-VA (vanaf 28 januari 2015)
Van Coppenolle Koenraad – Zesde schepen – OCMW-voor-
zitter – CD&V

De Canck Raf – raadslid – N-VA
De Winter-Pieters Tom – raadslid - 
N-VA
Stroobants Katrien – raadslid - N-VA 
(vanaf 1 september 2015)

Stas Marina – voorzitter gemeenteraad – CD&V
Lammens Ellen – raadslid – CD&V
Vangilbergen Herman – raadslid – CD&V
Hofkens Andries – raadslid – CD&V

Vangoidsenhoven Walter – raadslid – Lubbeek Leeft

Vranckx Freddy – raadslid – Open Vld
Vanderzeypen Ivan – raadslid – Open Vld
Alaerts Pascale – raadslid – Open Vld
Vanbrusselt Jan – raadslid – Open Vld 
Wij Daan – raadslid – Open Vld

Creuwels Alfons – raadslid – GROEN
Boullart Werner – raadslid – GROEN

Vanbever Martine – raadslid – sp.a (t.e.m. 23 juni 2015)
Verlinden Freya – raadslid – sp.a (vanaf 24 juni 2015)

Aantal vergaderingen: 10

raadscommIsIes

Samenstelling
Algemene zaken, financiën, grondgebonden-, culturele-, 
burger- en welzijnszaken en intergemeentelijke samenwer-
kingsverbanden:
Voorzitter: Raf De Canck
Leden: Davy Sufeleers, Geert Bovyn, Tom De Winter-Pieters, 
Marina Stas, Ellen Lammens, Herman Vangilbergen, Daan 
Wij, Ivan Vanderzeypen, Walter Vangoidenshoven, Fons 
Creuwels.
Lid met raadgevende stem: Martine Vanbever (t.e.m. 23 juni 
2015) – Freya Verlinden (vanaf 24 juni 2015)

Aantal vergaderingen : 10
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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, Pascale Alaerts, Walter Vangoidsenhoven, 
Werner Boullart.
Lid met raadgevende stem: Martine Vanbever (t.e.m. 23 juni 
2015) – Freya Verlinden (vanaf 24 juni 2015)

Aantal vergaderingen : 1

Commissie deontologische code:
Voorzitter: Ellen Lammens
Leden: Katrien Stroobants, Geert Bovyn, Raf De Canck,  
Tom De Winter-Pieters, Marina Stas, Andries Hofkens,  
Jan Vanbrusselt, Pascale Alaerts, Walter Vangoidsenhoven, 
Werner Boullart.
Lid met raadgevende stem: Martine Vanbever (t.e.m. 23 juni 
2015) – Freya Verlinden (vanaf 24 juni 2015)

Aantal vergaderingen : 0

schePencollege bevoegdheden

De heer FRANCKEN Theo, titelvoerend burgemeester: 
(t.e.m. 29 oktober 2014)

Burgerlijke stand
Bevolking
Politie
Veiligheid
Noodplanning

Mevrouw ROSKAMS Tania, waarnemend burgemeester: 
(vanaf 28 januari 2015)

Bevolking
Politie
Veiligheid
Noodplanning
 Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
Personeel

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

Mevrouw MULS Gilberte, tweede schepen:
Onderwijs
Jeugdmuziekschool
Kinderopvang
Milieu
Landbouw
Dierenwelzijn
Waterlopen
Trage wegen

De heer SUFFELEERS Davy, derde schepen:
Cultuur
Sport
Jeugd
ACE
Feestelijkheden
ICT
Burgerlijke stand

Mevrouw STROOBANTS Katrien, vierde schepen: (t.e.m. 
31 augustus 2015)
Mevrouw PIERSON Jo, vierde schepen: (vanaf 1 septem-
ber 2015)

Financiën en begroting
Economie
Communicatie
Internationale samenwerking

De heer BOVYN Geert, vijfde schepen:
Wonen
Duurzaamheid
Toerisme
Erfgoed
Streekontwikkeling

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

algemene Info

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

Voor alle inlichtingen i.v.m. de gemeente kan u steeds 
terecht op de gemeentelijke website: www.lubbeek.be

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

De verschillende gemeentelijke diensten kan u 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
•	 P.O.B. -  Binkomstraat 12 -  3210 Lubbeek  
  tel. 016 63 17 34
•	 I.B.O. -  Dorpsstraat 2a - 3210 Lubbeek - tel. 016 25 66 
98
•	 Gemeentelijke werkplaats - Bollenberg 86 - 3210 
Lubbeek    tel. 016 31 63 10
•	 I.V.A. (Intern Verzelfstandigd Agentschap) ACE 
   Dorpsstraat 2a -  3210 Lubbeek - tel. 016 25 66 98

rekenIngen bIj fInancIële InstellIngen:

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

subgemeentelIjke IndelIngen: 

4 deelgemeenten:  
Lubbeek - Linden – Pellenberg - Binkom 
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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

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

InstellIngen gevestIgd In de gemeente:
Postkantoor Lubbeek

Binkomstraat - 3210 Lubbeek - tel. 016 63 42 16

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

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

verenIgIngen waarvan de gemeente lId Is:

•	 INTERLEUVEN - Brouwersstraat 6 - 3000 Leuven 
 tel. 016 23 58 36
•	 INFRAX - Diestsesteenweg 126 - 3210 Lubbeek 
 tel. 016 25 30 00
•	ECO-WERF, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven 
 tel. 016 28 43 00
•	Gemeentelijke Holding nv - Bankstraat 7 - 1000 Brussel
•	De Watergroep - Herbert Hooverplein 23 - 3000 Leuven 
 tel 016 24 09 11
•	De Lijn Vlaams Brabant – Martelarenplein 19 - 3000 Leuven  
 tel. 016 31 37 11

•	ERSV - Toekomststraat 36-38 - 1800 Vilvoorde  
 tel. 02 251 51 71
•	Watering “Het Velpedal” - Schoolstraat 65 - 3380 Glabbeek 
  tel. 016 77 82 13
•	Ethias. - Prins Bisschopsingel 73 - 3500 Hasselt 
 tel. 011 29 21 11
•	V.B.S.G. - Aarlenstraat 53/4 - 1040 Brussel  tel. 02 233 20 70
•	V.V.S.G. - Aarlenstraat 53/4 - 1040 Brussel  tel. 02 233 20 11
•	O.V.S.G. - Ravensteingalerij 3/7 - 1000 Brussel 
 tel. 02 502 09 05
•	Demer en Dijle - Naamsesteenweg 142 - 3001 Heverlee 
 tel. 016 22 59 71
•	SWAL - Wijgmaalsesteenweg 18 - 3020 Herent 
 tel. 016 22 59 71
•	 IGO - Brouwersstraat 6 - 3000 Leuven - tel. 016 29 85 40
•	VZW Bosgroep Noord-Hageland - Gelrodeweg 2 
 3200 Aarschot - tel. 016 63 59.54
•	Regionaal Landschap Noord-Hageland, Gelrodeweg 2,  
 3200 Aarschot 
•	RIOBRA - Diestsesteenweg 126 - 3210 Lubbeek 
 tel. 016 62 99 70
•	 IGS Hofheide - Justus Lipsiusstraat 24 - 3000 Leuven  
 tel. 016 31 77 10
•	 Intergas, Diestsesteenweg 126, 3210 Linden   
 tel. 016 62 99 99
•	CREADIV
•	Demer Noord – Deelbekkenwerking - tel. 016 26 75 70 of   
 016 26 72 59
•	Demer Zuid - Deelbekkenwerking - tel. 016 26 75 70 of  
 016 26 72 59
•	Toerisme Hageland - p/a Aarschotsesteenweg 212 
 3010 Leuven - tel. 016 31 18 60
•	Toerisme Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 - 3010 Leuven 
 tel. 016/26.76.20 
•	V.V.O.G. - Predikherenrei 1c  - 8000 Brugge 
 tel. 050 33 21 33
•	VZW Jeugdwerking Parochie Sint Martinus Lubbeek 
 Valentijn De Smedt – 0474 30 42 18  
 valentijn.desmedt@gmail.com    
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algemene zaken

1. Interne zaken

1.1 Personeelsdienst

In het kader van het meerjarenplan en in concrete uitvoe-
ring van het nieuw organogram  wordt in 2015 gestart met 
de opmaak van competentiegerichte functiebeschrijvin-
gen. Deze instrumenten  moeten immers op de werkvloer 
gebruikt worden door de leidinggevenden  om hen te helpen 
bij  het  ontwikkelen van de competenties van de medewer-
kers.

In de toekomst zal de personeelsdienst  zich dan ook meer en 
meer moeten profileren als de ondersteuner van het lijnma-
nagement en niet alleen als het klankbord van de medewer-
kers maar ook als klankbord en coach van de leidinggeven-
den.

1.1.1. Gemeenteraadsbesluiten van 25 februari 2015
Rechtspositieregeling 
De Wet van 26 december 2013 voert het eenheidsstatuut in 
tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermij-
nen, de carenzdag en begeleidende maatregelen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 
voorziet de mogelijkheid  dat de aanstellende overheid het 
vast aangestelde statutaire personeelslid na het bereiken van 
de leeftijdsgrens van 65 jaar in dienst kan houden. 
De gemeenteraad voerde de nieuwe regelgeving in.

Arbeidsreglement van het gemeentepersoneel 
De regelgeving met betrekking tot het Welzijn van werk-
nemers op het werk, meer bepaald de 
wet van 28 februari en 28 maart 2014 en 
het KB van 10 april 2014 betreffende de 
preventie van psychosociale risico’s op 
het werk werd uitgebreid met een aantal 
psychosociale risico’s.

De wijziging wordt in het arbeidsreglement aangebracht.
1.1.2. Gemeenteraadsbesluiten van 25 maart 2015

Gemeentelijk onderwijs  -  School”3212” Pellenberg  - GBS “De 
STip” Linden en GBS “De Stip” Binkom  - aanpassing arbeids-
reglement: toevoeging addendum ter preventie van psycho-
sociale risico’s op het werk (wet 28/02/2014)
Naar aanleiding van het in voege treden van de nieuwe wet-
geving ter preventie van de psychosociale risico’s op het werk 
op 1/09/2014 wordt aan het arbeidsreglement een adden-
dum toegevoegd met betrekking tot de nieuwe procedure. 
Ingevolge de herstructurering van de Gemeentelijke Basis-
school Linden-Binkom “De Stip” wordt een afzonderlijk 
arbeidsreglement vastgesteld  voor de GBS “De STip” Linden 
en  GBS “De Stip” Binkom.

1.1.3. Gemeenteraadsbesluiten van 24 juni 2015

Goedkeuring bijkomende lestijden ten laste van de 
gemeente via het personeelswerkingsbudget:
•	 Gemeentelijke basisschool  3212 Pellenberg

  - 13/24 lestijden kleuteronderwijs
  - 17/24 lestijden lagere school
  - 3/36 HSO administratie
  - 3/24 beleidsondersteuning  

•	 Gemeentelijke basisschool Binkom “De Stip”
  - 5/24 lestijden lager onderwijs (lesopdracht directie)
  - 7/24 lestijden lager onderwijs

•	 Gemeentelijke basisschool Linden “De Stip
  - 26/24 kleuteronderwijs (incl. gym) (april-juni 2016)
  - 0/24  lager onderwijs
  - 9/24 beleidsondersteuning ( van 1/9/2015 tot 30/6/2015) 
  - 2/36 ICT = 1/24 ( van 1/9/2015 tot 30/6/2015)

De personeelskosten worden teruggevorderd door de 
Vlaamse Overheid.
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Gemeentelijke onderwijs - schooljaar 2015-2016 - jaarlijkse 
vakantie en schoolvrije dagen voor de gemeentelijke basis-
scholen Linden, Binkom en Pellenberg
Naar jaarlijkse gewoonte wordt de jaarlijkse vakantie en 
schoolvrije dagen voor de gemeentelijke basisscholen vast-
gesteld. 

1.1.4. Gemeenteraadsbesluiten van 26 augustus 2015

Gemeentelijk onderwijs - schoolraad - huishoudelijk regle-
ment – goedkeuring
Het gaat om aanpassingen i.v.m. de wijzigingen aan de regel-
geving over lokale participatie op school (decreet houdende 
de diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van 
leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betref-
fende participatie op school van 4 april 2014).
Concreet gaat het over volgende wijzigingen:
•	 verhoogde aandacht voor de participatie van kansengroe-

pen
•	 de geleding ouders en personeel wordt rechtstreeks aan-

geduid vanuit de ouderraad en/of de pedagogische raad 
voor deze scholen die over een dergelijke raad beschikken

•	 recht van de pedagogische raad, ouder- en leerlingenraad 
op een gemotiveerd antwoord van het schoolbestuur op 
een advies op eigen initiatief 

•	 afschaffing van de verplichte adviesbevoegdheid  en uit-
breiding van de overlegbevoegdheid van de schoolraad 

•	 afschaffing van de verplichte overeenkomst tussen het 
schoolbestuur, de directeur en de schoolraad over proce-
dureregels voor het uitoefenen van de participatierechten 
op school 

•	 afschaffing van de bemiddelingscommissie en bemid-
delingsprocedure tijdens het besluitvormingsproces in de 
schoolraad

•	 organisatorische afspraken met de leden van de school-
raad.

Gemeentelijk onderwijs  - GBS “De STip” Linden  -  GBS “De 
STip” Binkom  - GBS “school 3212” Pellenberg -  Schooljaar 
2015-2016 - vaststelling arbeidsreglement
De gemeenteraad stelt de arbeidsreglementen opnieuw vast 
wegens nieuwe wettelijke bepalingen en de herverdeling 
van bevoegdheden van federaal naar Vlaams gewest.
Hoofdstuk 15 - Bescherming psychosociale risico’s op het 
werk, waaronder tegen geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk wordt volledig geïntegreerd 
in het schoolreglement daar waar het vorige keer om een 
addendum ging.

Gemeentelijke basisschool “De STip 
Binkom  - “School3212” Pellenberg  - 
“De Stip” Linden  -  schoolreglement 
en schoolbrochure - schooljaar 2015-
2016: goedkeuring
Het schoolreglement wordt naar 
aanleiding van de gewijzigde wetge-
ving en schoolgebonden aanpassin-
gen  wegens de utwerking van een 
nieuw rapport en evaluatiesyssteem 
goedgekeurd.

De infobrochure wordt aangepast n.a.v. nieuwe wettelijke 
bepalingen, vb. bijdrageregeling. Voor de rest gaat het om 
organisatorische -  of pedagogische aanpassingen die geïm-
plementeerd werden.

Gemeentelijk onderwijs  - GBS “De Stip” Binkom  “De Stip” 
Linden -  - schoolwerkplan - aanpassing
Deze toevoeging komt er naar aanleiding van enerzijds de 
splitsing van de gemeentelijke basisscholen ‘De STip’ Linden 
en Binkom en anderzijds de schoolgebonden aanpassingen 
wegens uitwerking van een nieuw rapport en evaluatiesys-
teem tot aanpassingen in het zorggebied.

Gemeentelijke basisschool “De STip Binkom - schooljaar 2015-
2016 – verhoging  capaciteit leerlingen
De gemeenteraad breidt de capaciteit van de kleuterschool 
van 51 kleuters naar 58 kleuters en de lagere school van 75 
leerlingen naar 84 leerlingen. 

Organogram - managementteam: uitbreiding lidmaatschap
Met het oog op het optimaliseren van de werking van het 
managementteam duidt de gemeenteraad de functies aan 
waaraan het lidmaatschap van het managementteam is 
gekoppeld en die nuttig worden geacht voor het functione-
ren van de gemeente:
•	 Beleidscoördinator Ax(A4a-A4b);
•	 Diensthoofd gemeentelijke infrastructuur en milieube-

scherming Av(A1a-A3a);
•	 Diensthoofd omgevingsvergunningen Av(A1a-A3a)
•	 Afdelingshoofd bestuurs- en beleidsondersteuning Av(A1a-

A3a)
•	 Afdelingshoofd vrije tijd, welzijn en burgerzaken Av(A1a-

A3a).

Gemeentelijk managementteam – aanstelling leden manage-
mentteam
In functie van de uitbreiding van het lidmaatschap stelt de 
gemeenteraad met ingang van 1 september 2015 volgende 
teamleden aan:
•	 Lidie Vansingel , beleidscoördinator Ax(A4a-A4b)
•	 Marijke Sué,  afdelingshoofd vrije tijd, welzijn en burgerza-

ken  Av(A1a-A3a)
•	 Roger Van Horenbeek, diensthoofd omgevingsvergunnin-

gen Av(A1a-A3a)
•	 Bruno Van Horenbeek , diensthoofd gemeentelijke infra-

structuur en milieubescherming Av(A1a-A3a).
•	 Erwin Depré, afdelingshoofd bestuurs- en beleidsonder-

steuning Av(A1a-A3a).

1.1.5. Gemeenteraad van  25/11/2015 - wijziging perso-
neelformatie en organogram - regularisatie contingent-
gesco’s

De  gemeenteraad past de personeelsformatie aan ingevolge 
het schrijven d.d. 10 november 2014 van Philippe Muyters, 
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, in 
verband met de regularisatie van de contingentgesco’s.
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 bepaalt dat de gesub-
sidieerde contractuelen (gesco’s) bij lokale besturen geregu-
lariseerd worden.
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Regulariseren betekent dat de gescovoorwaarden wegvallen 
en dat de gesco’s “gewone” contractuelen kunnen worden. 
Het bedrag van 95% van de loonsubsidie en van de gesco-
bijdragevermindering wordt hierbij overgeheveld naar het 
budget van de gemeente.
Deze regularisatie wordt doorgevoerd met ingang van 1 april 
2015.
De contingentovereenkomst nr. 40173 van 27 januari 2004 
afgesloten tussen de gemeente Lubbeek en de Vlaamse 
minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid stelde het 
contingent gesubsidieerde contractuelen op datum van 
01/01/2002 vast op 27 voltijdse equivalenten gewoon contin-
gent en 1 voltijds equivalent kwalitatief veiligheidsplan met 
een premie van 10.907,32 euro per voltijds equivalent en 4 
voltijdse equivalenten gewoon contingent met een premie 
van 5.701,55 euro per voltijds equivalent.

Satistieken personeelsbezetting zie bijlagen.

 
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 binnen-
komende briefwisseling en verdeeld naar de diensten.
Sinds 2000 gebeurt dit volledig elektronisch via het pro-
gramma dossierbeheer. Na registratie worden de docu-
menten overgemaakt aan de betrokken diensthoofden.
In 2015 registreerden we zo 3.188 inkomende brieven. Ook 
alle uitgaande brieven worden elektronisch geregistreerd, 
dit aantal bedroeg 3.158.

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

Elke maand wordt de uitnodiging van de gemeenteraad 
met een beknopte toelichting bij elk agendapunt verzon-
den. De dossiers liggen ter inzage van de gemeenteraads-
leden. Het secretariaat verzorgt de samenstelling van het 
notulenverslag. Ook het notulenverslag van de gemeen-
teraad wordt gebundeld in een register. Dit proces wordt 
eveneens opgevolgd via een notule-
ringssoftware.

In 2015 vergaderde het college 55 keer 
en de gemeenteraad 10 keer.

Het secretariaat staat ook in voor het 

frankeren van de uitgaande briefwisseling, in 2015 bedroeg 
dit aantal 39.311, de tijdelijke verkeersregelingen, het 
bekendmaken van reglementen en verordeningen, het toe-
zicht op kerkfabrieken en het OCMW, de opvolging van de 
verenigingen waarbij de gemeente aangesloten is en het 
verdelen van vakliteratuur naar de diensten.

1.3. ICT

Op ICT-gebied was 2015 vooral een jaar waarin enkele gro-
tere projecten werden opgestart. Sommige hiervan werden 
ook in 2015 afgerond, zoals het vervangen van alle multi-
functionals en printers in het gemeentehuis, de gemeen-
telijke werkplaats, de 3 gemeentelijke basisscholen en de 
kinderopvanglocaties. Voor andere projecten werd in 2015 
de basis gelegd, doch de implementatie hiervan zal pas in de 
loop van 2016 plaatsvinden, zoals het RFID-systeem voor de 
nieuwe bibliotheek en dan vooral ook de vernieuwing van de 
IT-infrastructuur van het O.C.M.W. en de integratie hiervan in 
deze van het gemeentebestuur.
Voor de nieuwe bibliotheek werd geopteerd te gaan werken 
met een zelf-uitleen-systeem waarbij de bezoekers van de 
plaatselijke bibliotheek zelf hun uitgeleende werken dienen 
in- en uit te scannen, zonder enige tussenkomst van de 
medewerkers.
Hiervoor zal er gewerkt worden met een zogenaamd RFID-
systeem (Radio-frequency identification), m.a.w. identificatie 
met radiogolven. Dit is een technologie om van een afstand 
informatie niet enkel uit te lezen, maar ook op te slaan in de 
zogenaamde RFID-tags die in elk van de werken aangebracht 
zullen zijn.
In 2015 werd ook een basis gelegd voor de komende samen-
werking tussen het gemeentebestuur en het O.C.M.W. . In 
het kader hiervan werd beslist dat het O.C.M.W. vanaf 2015 
beroep zal kunnen doen op de diensten van de gemeente-
lijke systeembeheerder. In een 1ste fase werden het gemeen-
telijk netwerk met een glasvezelverbinding via het Infra-X-net 
gekoppeld met het netwerk van het O.C.M.W. .

Ook werd er door het gemeentebestuur een externe informa-
tieveiligheidsadviseur aangesteld. Deze persoon zal er vooral 
op toezien dat ten allen tijde de nodige veiligheidsmaatre-
gelen getroffen worden inzake de privacy van de gegevens 
van de burgers. Met enige fierheid mogen we stellen dat, na 
een grondige audit van deze consulent, gebleken is dat de 
gemeente Lubbeek een goede score behaalt inzake het vei-
ligstellen van gevoelige informatie.
Ook de komende jaren zullen er de nodige inspanningen 
geleverd worden om de verbeterpunten die werden opgelijst 
in het informatieveiligheidsplan weg te werken.
Een belangrijk aspect hiervan is het blijven sensibiliseren van 
onze gebruikers en hun continu te wijzen op allerlei geva-
ren waarmee we via het wereldwijde web geconfronteerd 
worden.

1.4. Dienst Veiligheid & Preventie – Noodplan-
ning en interventie

De dienst zorgt voor de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers van het gemeentebestuur en zijn bezoekers in 
samenwerking met de gemeenschappelijke interne dienst 
IDPB Interleuven (Interne Dienst voor Preventie en Bescher-
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ming op het Werk) en de externe dienst EDPB Premed 
(Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het 
Werk).
Op het vlak van noodplanning en interventie inventariseert 
de dienst de risico’s van de gemeente. Doet de redactie en 
actualisering van de gemeentelijke nood- en interventie-
plannen, werkt  rampoefeningen uit, coördineert en neemt 
het secretariaat waar van de veiligheidscel.

Overzicht arbeidsongevallen

Aantal arbeidsongevallen met een volledige ongeschikt-
heid van ten minste één dag, de dag van het ongeval niet 
meegerekend. 

Ongevallen op de weg naar en van het werk: 
Aantal ongevallen 1 waarvan 0 dodelijke.  

Procedure voorkomingsbeleid 
Opstellen “Bijlage aan bestelbon” 
•	 Lamineermachine
•	 Verreikende heggenschaar (verbrandingsmotor) (2 stuks)
•	 Lichte bestelwagen op CNG (met signalering) (3 stuks) 
•	 Boenmachine
•	 Kettingzagen 
•	 Hoogwerker (huur) 
•	 Haakse slijper
•	 Harnasgordel en vanglijn met valdemper
•	 Valstopapparaat met schokdemper
•	 Doorslijpmachine (verbrandingsmotor) 
Verslagen van schouwing voor indienststelling 
•	 Afkortzaag 

Dodelijke Blijvende 
onge-
schikt-
heid 

Tijdelijke 
onge-
schikt-
heid 

Totalen 

BEDIEN-
DEN 

mannen / / / /

vrouwen / / / /

ARBEIDERS 

mannen / / 2 2

vrouwen / / 1 1

TOTALEN / / 3 3

Opzoekingen i.v.m. Welzijn 
Advies gegeven i.v.m.: 
•	 Opslag, gebruik en algemene preventie van producten in 

het ACE. 
•	 Instructies “wat te doen bij brand” en evacuatie in het 

ACE. 
•	 Valdempende ondergrond klimmuur. 
•	 Het toepassen van het voorkomingsbeleid bij de 

aankoop van arbeidsmiddelen. 
•	 Brand en evacuatie tijdens evacuatieoefeningen in de 

school te Linden en Binkom. 
•	 Aankoop van voertuigen op CNG voor de technische 

dienst. 
•	 Brand en evacuatie in de school Pellenberg tijdens een 

evacuatieoefening. 
•	 Opvolging welzijnsbeleid in de school Binkom en te 

nemen acties. 
•	 Toepassen van het voorkomingsbeleid in de scholen. 

Schrijven verstuurd naar: 
•	 Bestuur m.b.t. het overmaken van de vormingsattesten 

van deelname aan de opleiding: “Brandveiligheid, evacu-
atie en producten” in het ACE op  2 oktober 2015. 

•	 Bestuur m.b.t. het overmaken van het periodiek verslag 
PBW 7-8-9/2015. 

Verslag i.v.m.: 
•	 Evacuatieoefening gehouden in de gemeentescholen 

Linden en Binkom. 
•	 Evacuatieoefeningen gehouden in de school Pellenberg. 

Uitgevoerde werken i.v.m. Welzijn 
•	 Aanvullen en bijwerken veiligheidsregister. De keuringen 

worden genoteerd in het veiligheidsregister en dit wordt 
1 x per jaar opgestuurd tezamen met het verslag van de 
jaarlijkse rondgang PBW. Het veiligheidsregister is steeds 
digitaal beschikbaar. 

•	 Volgen van een opleiding: brand, evacuatie en producten 
door 3 personeelsleden van het ACE te Lubbeek op 2 
oktober 2015. 

•	 Organiseren en houden van evacuatieoefeningen in de 
school Linden en Binkom op 15 oktober 2015. 

•	 Organiseren en houden van evacuatieoefeningen in 
school Pellenberg op 29 oktober 2015

•	 Risicoanalyse psychosociaal welzijn Gemeente Lubbeek 
november 2015.

 
Algemeen 
•	 Sensibiliseren van het personeel betreffende Welzijn op 

het werk tijdens bezoeken. 
•	 Bijwonen vergadering PBW met andere GD-PBW’s op 16 

oktober 2015 m.b.t. algemene welzijnsproblematiek. 
•	 Bijwonen van een studienamiddag: “Interactief experten-

forum” ingericht door provinciaal comité van Vlaams-Bra-
bant voor de bevordering van de arbeid op 22 oktober 
2015 in het Elewijt Center te Elewijt. 

•	 Bijwonen vergadering PBW met FOD-WASO op 12 
november 2015 m.b.t. werking en organisatie GD-PBW 
IL (uitbreiding KB voor 2 nieuwe besturen) en algemene 
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welzijnsproblematiek. 
•	 Bijwonen van een studiedag: ‘Risicoanalyses - the basis’ 

ingericht op 19 november 2015.
•	 Bijwonen van een studienamiddag: “Flexdesk: wetgeving 

en praktijk”, ingericht door de Provinciale comités Antwer-
pen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant voor de 
bevordering van de arbeid op 23 november 2015 te Diest. 

•	 Bijwonen studiedag Prenne op 13 december 2015 te 
Edegem. 

•	 Bijwonen vergadering PBW met andere GD-PBW’s en 
FOD-WASO op 14 december 2015 m.b.t. werking en organi-
satie GD-PBW’s en de algemene welzijnsproblematiek. 

Syndicaal Overlegcomité PBW 
Het Syndicaal Overlegcomité PBW is bijeengekomen op vol-
gende data met volgende agendapunten PBW: 

16 maart 2015
•	 Periodiek verslag GD-PBW 3de kwartaal 2014 – Gemeente 

Lubbeek
•	 Periodiek verslag GD-PBW 4de kwartaal 2014 – Gemeente 

Lubbeek
•	 Periodiek verslag GD-PBW september  – december-  OCMW 

Lubbeek
•	 Jaarverslag IDPB 2014 – Gemeente Lubbeek
•	 Jaarverslag IDPB 2014 – OCMW Lubbeek
•	 Actieplan PBW – Interleuven 2015 – Gemeente Lubbeek
•	 Actieplan PBW – Interleuven 2015 – OCMW Lubbeek
•	 Identificatiedocument

5 oktober 2015
•	 Periodiek verslag 1-2-3/ en 4-5-6/2015
•	 Verslag jaarlijkse rondgang PBW 2015 
•	 Verwijdering en aanstelling vertrouwenspersoon 
•	 Risicoanalyse psychosociale risico’s op het werk    

2. externe zaken

2.1. Dienst communicatie

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

2.1.1. Gemeentelijk informatieblad ‘Info Lubbeek’ 
In het kader van het decreet betreffende de openbaarheid 
van bestuur informeren wij de inwoners op een systemati-
sche, correcte, evenwichtige, tijdige en 
verstaanbare wijze over het gemeen-
telijk beleid, de regelgeving en de 
dienstverlening via het gemeentelijk 
informatieblad. Daarnaast worden ook 
activiteiten van de gemeente en van de 
verenigingen in het infoblad aangekon-
digd. 

‘Info Lubbeek’ verschijnt zes keer per jaar (om de twee maan-
den) en bevat steeds korte boeiende teksten in een leuke 
paginalay-out. 
Elke editie werd in 2015 bedeeld in 5.987 brievenbussen in de 
gemeente. 
De zes nummers bevatte telkens 32 pagina’s. Net zoals voor-
gaande jaren werd er een extra editie  op A5 formaat uitge-
geven ‘vakantiewerking’ die 64 pagina’s telt.

2.1.2.Interne lay-out
De infodienst verzorgt het lay-outwerk van alle gemeente-
lijke diensten. Enkele voorbeelden:
•	 Jaarverslag, onthaalbrochure nieuwe inwoners, jaarlijkse 

jeugdbrochure grabbel en swap + dagtickets voor verkoop 
swap, jaarlijkse jeugd- en sportgids, lenerskaarten biblio-
theek, geboortekaartjes, brochure kinderopvang, infobor-
den werken en begraafplaatsen, aankondigingsborden, 
powerpoint presentaties, wedstrijdtekeningen,  Lubbeekse 
Historische tijdingen, …

•	 Voor gemeentelijke evenementen zoals,  Grabbel en Swap 
op het plein, Weekend Lubbeekse Kunstenaars, paassport-
week, sportlaureaten, scholenveldloop, enzovoort worden 
de flyers, affiches, uitnodigingen, inschrijvingsformulieren 
e.d. door onze dienst verzorgd. We leggen ook de nodige 
contacten met de drukkerij.

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

Het aantal bezoeken per maand schommelde in 2015 tussen 
5916 bezoeken (in november) en7506 bezoeken (in okt). 
In 2015 werd de gemeentelijke website in totaal 78 246 keer 
bezocht. 21,24 % van deze bezoeken gebeurde met een 
mobiel apparaat (tablet of smartphone). 

Er werden 206 162 paginaweergaves geregistreerd. 
Per bezoek werden er gemiddeld 2,64 pagina’s bekeken. De 
gemiddelde tijd per bezoek was 1 minuut en 51 seconden. 

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

2.1.5. Intranet
De informatie die medewerkers te verwerken krijgen is 
meestal omvangrijk en complex zodat het niet voor iedereen 
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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 het voorjaar van 2013 werd het intranet voorgesteld aan 
de personeelsleden. Sommige collega’s van de gemeente-
lijke diensten hadden nog extra begeleiding nodig  om de 
stap naar het intranet te wagen. Om het  gebruik van het 
intranet te stimuleren worden sommige mededelingen van 
de personeelsdienst enkel via het intranet aangekondigd 
zodat elk personeelslid min of meer verplicht wordt om het 
intranet om de 14 dagen te raadplegen. 
Daarnaast is het intranet vanzelfsprekend een communica-
tiemiddel tussen beleid en administratie. Hiervoor wordt 
volop gebruik gemaakt van de modules e-raden en werk-
groepen .
Verder verloopt de interne communicatie via prikborden, 
dienstnota’s, dienstorders, mails . Tevens wordt er maan-
delijks een  diensthoofdenoverleg, voorgezeten door de 
secretaris, georganiseerd. De agenda en het verslag van 
het diensthoofdenoverleg worden verspreid via de module 
“E-raden”.

2.1.6. Jaarverslag 
De dienst info was in 2015 ook verantwoordelijk voor de 
samenstelling van het jaarverslag van 2014. Het jaarverslag 
bevat telkens vele kengetallen en informatie, en is onge-
twijfeld interessant voor iedereen die het gemeentelijk 
beleid van dichtbij volgt.

2.1.7. Onthaaldag nieuwe inwoners 
Ook dit jaar werd er een onthaaldag voor nieuwe inwoners 
georganiseerd. Deze onthaaldag werd  in 2015 georgani-
seerd volgens hetzelfde vaste stramien. De nieuwe inwo-
ners 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 bezienswaardigheden van Lubbeek.  Onderweg wordt 
even halt gehouden in het gemeentehuis en de gemeente-
lijke werkplaats. Tot slot kunnen de deelnemers terecht in 
de refter van de school ‘de Stip’ in Linden voor een heerlijk 
pastabuffet.

2.2 Toerisme

Lubbeek bezit een ruime diversiteit aan toeristische troe-
ven. Van waardevolle natuurgebieden over verschillende 
als monument geklasseerde gebouwen tot diverse recrea-
tieve wandel- en fietsnetwerken. 
De toeristische recreatieve netwerken nemen een nadruk-
kelijke plaats in het toeristisch aanbod. Toerisme Vlaams-
Brabant heeft sterk geïnvesteerd in de recreatieve wandel- 
en fietsnetwerken.

In het wandelboek ‘ Velpevallei’ werden er voor onze 
gemeente vier wandelingen opgenomen, goed voor 33,5 
km wandelplezier. In 2015 werden er 7 exemplaren ver-
kocht.

Het wandelnetwerk ‘Hagelandse Heuvels’ situeert zich ten 
noorden van de Diestsesteenweg – Staatsbaan. Het ser-
veert 300 km wandelplezier waarvan 17 km in Linden en 
Lubbeek. Er werden 10 exemplaren verkocht. 
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 GR-Routepaden, wandelwegen 
over lange afstand. Via het GR-netwerk kan je heel België 
doorkruisen en zelfs grote delen van Europa. Met de Streek-
Gr Hageland kan je naar het centrum van Aarschot. Er 
werden 2 exemplaren verkocht.

Het fietsnetwerk Vlaams-Brabant telt maar liefst 1800 km 
fietsplezier in het Hageland, de Groene Gordel en Leuven. 
In Lubbeek kan je langs 60 km netwerk fietsen. Er werden 5
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. Er werden 11 
exemplaren verkocht.  De gemeentelijke diensten staan in 
voor het onderhoud van deze wandelpaden en de beweg-
wijzering van de wandelingen. 

In de natuurgebieden ‘De Spicht’ en ‘Koebos’ kan je een 
wandeling maken aan de hand van de wandelbox ‘Land-
schapswandelingen Noord-Hageland’. Van deze box 
werden 9 exemplaren verkocht.

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

Tevens is onze gemeente lid van de vzw Streekproducten 
Vlaams-Brabant. Lubbeek werd uitgeroepen als Straffe 
Streek-gemeente. 
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Onze gemeente beschikt over de volgende overnachtings-
mogelijkheden: Craywinckelhof, Terlo en Jachthoorn. 

Voor de periode 2015 – 2019 heeft de gemeente een nieuw 
convenant afgesloten met Toerisme Vlaams-Brabant vzw 
betreffende de toeristische werking in de regio Hageland. 

2.3 Archief

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

2.3.1 Raadpleging van het gemeentelijk archief  

2.3.2 Aanwinsten
In 2015 werden 4 schenkingen genoteerd, waaronder stuk-
ken uit enkele familiearchieven en documentatie betref-
fende Lubbeekse verenigingen.  

2.3.3 Lubbeekse Historische Tijdingen 
Het twaalfde nummer van ons tijdschrift is gewijd aan de 
geschiedenis van enkele verdwenen en vergeten molens 
uit Lubbeek.    

Inzage ter 
plaatse

Inlichtin-
gen

Ontleningen van 
dossiers door het 
gemeentepersoneel

2001 
vanaf 1/3

32 5 57

2002 38 23 58

2003 33 30 65

2004 36 21 42

2005 49 41 69

2006 38 25 66

2007 41 20 57

2008 18 32 55

2009 45 43 47

2010 51 52 56

2011 54 34 58

2012 32 42 43

2013 23 33 50

2014 41 32 31

2015 27 26 34
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burger en welzijnszaken

1.bevolkIng

1.1 Inleiding

De dienst Bevolking maakt deel uit van de algemene service-
verlening van het gemeentebestuur. De dienstverlening op 
deze afdeling is omvangrijk. De nu volgende uiteenzetting 
geeft een algemeen beeld van wat een bevolkingsdienst 
voor u, 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 de aangifte 
van adresverandering is de datum van inschrijving in de 
gemeente. Dit geldt eveneens voor een verhuis binnen de 
gemeente. Kom je van een andere gemeente en heb je al een 
EIK (elektronische identiteitskaart) dan wordt je adres op de 

chip van je EIK gewoon gewijzigd. 
Als je EIK is uitgegeven in een andere 
dan de Nederlandse taal, wordt de 
procedure voor de aanmaak van een 
nieuwe EIK gestart. Vergeet ook het 
inschrijvingsbewijs van je motor-
voertuig 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 
nodig als uw kind zonder paspoort naar een Europees land 
gaat of naar bepaalde landen daarbuiten.
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Voordelen van de kids-ID:
•	 Beveiligd document om namaak en vervalsing tegen te 

gaan
•	 Elektronisch reisdocument geldig in de meeste Europese 

landen en bepaalde landen daarbuiten.
•	 Bij adreswijziging: geen nieuwe kaart nodig. De gegevens 

worden aangepast op de chip.
•	 Elektronische identificatie mogelijk vanaf 6 jaar. Dit leidt tot 

veiliger internetgebruik bij het chatten.
•	 Vermelding van een centraal noodnummer, 24 u op 24 

en 7 d op 7 bereikbaar, waarnaar gebeld kan worden in 
noodgevallen. Een uniek telefoonnummer waarmee men 
iemand van de naaste verwanten van het kind automatisch 
kan bereiken. De ouders kunnen zelf een lijst met maximaal 
vijf telefoonnummers opgeven, in volgorde van belangrijk-
heid, die via dit unieke nummer op de kaart kunnen gecon-
tacteerd worden (gelinkt aan een cascadesysteem).

•	 Geldigheid van 3 jaar

1.5 Reispassen

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

1.7 Rijbewijzen

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

1.8 Strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een 
officieel document dat een opsomming 
geeft van 
eventuele veroordelingen. Het vermeldt 
dus uw eventuele strafrechtelijke verle-
den.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift 
van goed zedelijk gedrag. Hierin wordt vanaf nu enkel reke-
ning 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 
opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpver-
lening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of bege-
leiding van minderjarigen valt.

Je krijgt het uittreksel Model 1 onmiddellijk mee bij de 
aanvraag, met uitzondering van een uittreksel dat de bur-
gemeester of de schepen 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 
belangrijke rol bij de administratieve te vervullen formalitei-
ten en de samenstelling van het dossier. De dienst Vreemde-
lingen is eveneens gelast met de afgifte van de verblijfsdocu-
menten en elektronische vreemdelingenkaarten , de bevelen 
om het grondgebied te verlaten en de uitvoering van maat-
regelen 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 
polio. Het getuigschrift van inenting moet worden inge-
diend bij de bevolkingsdienst voor het kind de leeftijd van 18 
maanden heeft bereikt.

1.11 Kieszaken

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



16
jaarverslag gemeente Lubbeek 2015

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
•	 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 for-
maliteiten 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 for-
maliteiten echter niet uit het oog mogen worden verloren. 
Vader, moeder of beide ouders of de verantwoordelijke van 
de inrichting waar het kind werd geboren, de geneesheer, 
de vroedvrouw of indien de bevalling thuis plaatsvond, 
iemand anders die de bevalling bijwoonde, moet aangifte 
doen van de geboorte, in de gemeente waar het kind werd 
geboren en dit binnen 15 dagen na de bevalling.

Sinds 1 juni 2014 is het nieuwe naamrecht van kracht. Vanaf 
nu kunnen Belgische kinderen één van de volgende namen 
dragen:

•	Naam van de vader of meemoe-
der
•	Naam van de moeder
•	Dubbele naam die bestaat uit de 
naam van de vader of  meemoe-
der gevolgd door de naam van de 
moeder.
•	Dubbele naam die bestaat uit de 
naam van de moeder gevolgd door 
de naam van de vader of meemoe-
der.

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 
geadopteerde 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 vrederechter bevoegd voor jouw woonplaats 
stelt een akte voor adoptie op. De rechtbank van eerste 
aanleg homologeert die akte en de dienst Burgerlijke Stand 
schrijft de akte over in de bevolkingsregisters.

2.4 Huwelijk

Aan de mogelijke festiviteiten gaan een aantal formaliteiten 
vooraf. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om 
te mogen huwen. Zo is de huwbare leeftijd in België vast-
gesteld 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 getuigen. 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 met de aangifte van de 
afwezige echtgenoot blijkt.

Het huwelijk kan ten vroegste worden voltrokken vanaf 
de 14de dag na de datum van de opmaak van de akte van 
aangifte 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). Alvo-
rens een verzoekschrift kan worden ingediend bij de recht-
bank van eerste aanleg moet een volledig akkoord bereikt 
zijn tussen 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 twistpunt geen akkoord kunnen vinden, is een echt-
scheiding met onderlinge toestemming niet mogelijk.

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

schappelijke aanvraag.
•	 Feitelijke scheiding van minstens 12 maanden bij eenzij-

dige aanvraag.

De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd om de echt-
scheiding uit te spreken en wordt van kracht zodra het von-
nis “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 vonnis 
“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 
stellen. 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 
getuigen. 

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 
bevolking van je woonplaats. De wet bepaalt ook dat 
organen en weefsels kunnen worden weggenomen bij elke 
overledene die in België woonde, behalve wanneer hier-
tegen verzet is geuit. Dit verzet kan je aantekenen via een 
speciaal formulier bij de dienst bevolking. Anderzijds kan je 
je ook uitdrukkelijk donor stellen of een eerder genomen 
beslissing herroepen. 

2.7 Nationaliteit

Je kan de Belgische nationaliteit van rechtswege verkrijgen 
of door de wil te uiten om Belg te worden. Deze wetgeving 
is veranderd op 1 januari 2013. Voor meer inlichtingen hier-
omtrent 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 
afschriften.

Verder kan men bij de dienst burgerlijke stand terecht voor:
•	 verklaring van wettelijke samenwo-

ning;
•	 overschrijving van naamsverandering;
•	 betwisting vaderschap.   

3. welzIjn / senIoren

De taken van deze dienst bestaan uit het ondersteunen 
van het welzijns- en gezondheidsbeleid van de gemeente, 
ofwel in samenwerking met Logo-Oost-Vlaanderen ofwel 
op eigen initiatief. Voor wat betreft de dienst senioren zorgt 
deze dienst voor administratieve ondersteuning en het bij-
wonen van de vergaderingen van de seniorenraad.

3.1.Vraag i.v.m. rolstoeltoegankelijkheid in de 
gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen kreeg een 
vraag i.v.m. de roltoegankelijkheid van haar gebouwen en 
voetbaltribunes. De gemeente zoekt naar oplossingen voor 
de problematiek van rolstoelgebruikers, elke nieuwe aan-
vraag tot het oprichten van voor het publiek toegankelijke 
structuur of bij verbouwingen ervan, wordt getoetst aan de 
gewestelijke verordening van 1 maart 2010 betreffende de 
rolstoeltoegankelijkheid.

3.2.Jaarlijks onderzoek borstkanker

In 2015 stond de mammobiel in de gemeente Lubbeek van 
20 mei 2015 tot 15 juni 2015. In het OCMW van Lubbeek 
werd tijdens een ontbijtvergadering georganiseerd door 
Logo Oost-Brabant, een toelichting gegeven door professor 
dr. Van Limbergen. Al de betrokken vrouwelijke schepenen, 
de gemeente en OCMW-raadsleden, huisartsen, voorzitters 
van vrouwenverenigingen werden hierop uitgenodigd.

3.3.Onderschrijving erkenning Logo Oost bra-
bant

De huidige erkenningsperiode van de vijftien Logo’s in 
Vlaanderen en Brussel eindigt op 31 december 2015. Logo 
wil een vraag tot verlenging laten onderschrijven door de 
partners waarmee ze samenwerkt. Het college van burge-
meester en schepenen beslist deze aanvraag te onderschrij-
ven.

3.4.Hijsen van de regenboogvlag

7 mei 2015 is de internationale dag  tegen homo- en trans-
fobie.De gemeente Lubbeek hijst de regenboogvlag tussen 
04/05 en 17/05/2015. 

3.5.Brief aan horecazaken i.v.m. het rookver-
bod

31 mei is werelddag zonder tabak. Het college van burge-
meester en schepenen heeft aan alle horecazaken in Lub-
beek een schrijven gestuurd als blijk van appreciatie van het 
gemeentebestuur voor het naleven van het rookverbod.

3.6.Deelname 16e editie dag tegen kanker

De gemeente Lubbeek ondersteunt de solidariteitsactie van 
de vereniging Kom op tegen Kanker en maakt dit kenbaar 
maken op de gemeentelijke website.
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3.7.Afschaffen belbus Lubbeek

De Lijn heeft de belbus 717 op het grondgebied van Lubbeek 
afgeschaft. Hierdoor zijn de afliggende plaatsen niet langer 
bereikbaar voor het openbaar vervoer. De gemeente heeft 
op de vraag van een bezorgde inwoner geantwoord dat 
men beroep kan doen op het busje van het OCMW en van de 
minder mobiele centrale. Deze info werd ook opgenomen in 
het gemeentelijk infoblad.

3.8.Ik drink slim project

De gemeente Lubbeek heeft in 2012, 2013 en 2014 deelge-
nomen aan het drink slim project waarmee leerlingen van 
het eerste leerjaar aangemoedigd worden om voor gezonde 
drinkgewoonten te kiezen. Dit jaar is Logo om financiële 
redenen genoodzaakt om naast de logistiek steun ook de 
medewerking van de gemeente op financieel vlak te vragen. 
De kostprijs voor de gemeente bedroeg vorig jaar 360 euro, 
dit bedrag is een indicatie voor de kostprijs van dit schooljaar.
Er wordt beslist om dit jaar niet deel te nemen aan het drink 
slim project voor de eerste leerjaren, maar als alternatief de 
waterpas van Vigez aan te bieden aan de scholen.

3.9. Verklaring van burgemeesters tegen kin-
derarmoede

In het voorjaar van 2015 werd er een oproep gedaan naar alle 
burgemeesters in België om een “Verklaring van de burge-
meesters tegen kinderarmoede” te ondertekenen;
Deze“Verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede” 
kadert in de Strategie Europa 2020 die een een versterkte en 
coherente aanpak van kinderarmoede aanmoedigd;
Met de ondertekening van de “Verklaring van burgemeesters 
tegen kinderarmoede “ verbindt de gemeente zich ertoe een 
bijdrage te leveren voor de strijd tegen kinderarmoede door 
o.a. de toegang tot adequate middelen te verbeteren, betaal-
bare hoogwaardige dienstverlening te verstrekken; het recht 
van kinderen tot participatie te bevorderen en door de wens 
uit te drukken om horizontale en verticale partnerschappen 
af te sluiten tussen de verschillenden beleidsdomeinen en de 
verschillende beleidsniveaus. 
Al de verklaringen zullen gebundeld overgemaakt worden 
aan de federale overheidsdienst POD maatschappelijke inte-
gratie.

3.10 Adviezen van de seniorenraad aan de ge-
meente Lubbeek

De seniorenraad gaf in 2015 drie-
maal advies aan het college van bur-
gemeester en schepenen
In het advies nr. 1 in verband met 
het nieuw organiek reglement van 
de seniorenraad stelden ze voor dat 
men de taken beter verdeelt onder 
de bestuurders naargelang de vaar-
digheden van de bestuurders en dat 
indien men de uitnodigingen en de 

dagorde elektronisch zou versturen, men senioren zonder 
computer zou uitsluiten.
In het advies nr.2 werd verwezen naar het masterplan van 
het U.Z., om van het centrum van Lubbeek een zorgdorp te 
maken. De bestaande senioreninfrastructuur in Sint-Bernard 
en Binkom vertoont een gebrek aan aangepaste wandel-
mogelijkheden voor senioren met een rollator. Om dit euvel 
in de toekomst te vermijden stelt de seniorenraad voor om 
gelijktijdig met de wijziging van het GRUP centrum Lubbeek, 
een deel van het bosgebied grenzend aan de ziekenhuis-
site, te bestemmen als recreatief bosgebied, dat zal toelaten 
om na akkoord tussen de respectievelijke eigenaars een 
geschikte wandelinfrastructuur voor rollators aan te leggen 
zonder de bosexploitatie te schaden.
In het advies nr.3 geeft de seniorenraad negatief advies aan 
het ontwerp van nieuw subsidieregelement voor Lubbeekse 
seniorenverenigingen om dat samenwerkingsactiviteiten te 
hoog worden gewaardeerd tegenover de gewone activit-
etein. Senioren willen samenwerken met alle verenigingen, 
maar er worden slechts punten gegeven voor samenwerking 
van senioren met senioren.Voor buitengewone activiteiten 
zou het moeten mogelijk zijn om vooraf een toezegging van 
subsidie te vragen en zij vragen ook dat elke vorm van publi-
citeit aanvaardt zou worden als bewijs van een activiteit , dus 
ook foto’s affiches, mailings, advertenties enz;
Er moet volgens de seniorenraad een vorm van transparantie 
komen bij de toekenning van de subsidie. Elke vereniging 
zou dus een soort van afrekening moeten krijgen zodat men 
weet hoe bepaalde activiteiten gehonoreerd worden.

3.11.Nieuw reglement voor de Lubbeekse seni-
orenraad

De gemeenteraad keurde in zitting van 25 maart 2015 een 
nieuw organiek reglement voor de Lubbeekse seniorenraad 
goed. De seniorenadviesraad is een door het gemeentebe-
stuur officieel erkend adviesorgaan dat de bevoegdheid bezit 
om voorstellen te formuleren en adviezen te verstrekken bij 
de uitwerking en de evaluatie van de gemeentelijke dienst-
verlening die senioren aangaat. Het gemeentebestuur brengt 
de gemeentelijke seniorenraad op de hoogte brengen van 
alle beleidsvoornemens en in behandeling zijnde beslissin-
gen met betrekking tot desbetreffende materie en geeft ook 
logistieke en administratieve ondersteuning aan de senioren-
raad.

3.12.Subsidieregelement voor Lubbeekse seni-
orenverenigingen

Er werd door de gemeenteraad in zitting van 23 december 
2015 een nieuw subsidiereglement voor Lubbeekse senioren-
verenigingen goedgekeurd. Dit reglement is van toepassing 
op erkende seniorenverenigingen die een werking ontwikke-
len ten bate van de senioren van de gemeente.
De subsidie bestaat uit een basissubsidie en de werkingssub-
sidie. Elke seniorenvereniging heeft recht op een basisbedrag 
van 100 euro waarbij er aan de hand van het aantal leden 
dat de vereniging telt een bedrag bijgeteld wordt en een 
werkingssubsidie die dient als ondersteuning voor de basis-
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werking van elke erkende seniorenvereniging, namelijk het 
organiseren van activiteiten. 

3.13. Noden en wensen van ouderen inzake 
streekvervoer Vlaams-Brabant

Het college van burgemeester en schepenen nam kennis 
van de resultaten van een enquête uitgevoerd in de peri-
ode oktober 2014 – juli 2015 door de proviciale adviesraad, 
dienst welzijn in verband de noden en wensen van ouderen 
inzake streekvervoer. De conclusie van deze bevraging was 
dat mobiliteit zeer belangrijk is voor ouderen. Niet iedereen 
heeft eigen vervoer heeft en hierdoor zijn ouderen vaker 
afhankelijk is van het publieke aanbod, dat niet voldoet om 
tegemoet te komen aan hun noden. Vooral de bereikbaar-
heid van de eigen voorzieningen en diensten is op vele plaat-
sen niet gegarandeert en ook lokale verplaatsingen in eigen 
streek zijn op vele plaatsen moeilijk tot onmogelijk.Er wordt 
gevraagd aan “De Lijn” dat ze de vervoersnoden van ouderen 
ernstig neemt.   

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 sep-
tember 2005. Beide vestigingsplaatsen zijn erkend en gesub-
sidieerd 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 
geherstructureerd onder de vorm van ‘gemelde kinderop-
vang’. 

4.1 Doelgroep

Zoals al eerder vermeld, richt de buiten-
schoolse kinderopvang zich tot kinderen 
van het lager en kleuter onderwijs
Er wordt voorrang gegeven aan kinde-
ren die in groot Lubbeek wonen of er 

naar school gaan. De opvang wordt, afhankelijk van de loca-
tie, georganiseerd voor en na de schooluren, op woensdag-
namiddag en tijdens schoolvrije en vakantiedagen. 

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 13.00 u. 

Het aantal kinderen dat gebruikmaakt van de gemelde 
opvang Pellenberg  en Linden kan worden teruggevonden in 
de bijgevoegde tabellen. Dit afhankelijk van het opvangmo-
ment. 

4.2 Locatie en infrastructuur

IIn Lubbeek bevinden de opvanglokalen zich in de Dorps-
straat 2B - 016/25 66 98 of 016/25 64 98. De 3 speelruimten, 
de toiletten, de keuken en het EHBO lokaal maken deel uit 
van de benedenverdieping. Er is een grote en goed afgeslo-
ten buitenruimte. Om te voorkomen dat iemand de opvang-
lokalen ongemerkt binnenkomt of verlaat, werden in de loop 
van de maand december 2010 een aantal aanpassingswerken 
uitgevoerd. De toegangsdeur werd verplaatst naar de trap-
hal; 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  -  016/63 11 54. Ze bestaan uit twee speelruimten en 
een huiswerklokaal dat eveneens fungeert als schoolbiblio-
theek. In de speelruimte is een hoekje vrijgemaakt voor EHBO 
en verzorging. De sanitaire voorzieningen, de keuken en de 
buitenspeelplaats worden zowel door de school als door het 
IBO gebruikt. Al de lokalen bevinden zich op de beneden-
verdieping. In het kader van de toegangsbeveiliging werd in 
december 2010 een bel geplaatst aan de deur die toegang 
verleent tot de opvanglokalen en de buitenruimte. 

De ‘gemelde kinderopvang’ in Pellenberg beschikt over twee 
speelruimten en een sanitair blok. Ook deze ruimten bevin-
den zich op de benedenverdieping. De speelplaats en het 
berghok zijn intussen volledig afgewerkt. De opvanglokalen 
bevinden zich op wandelafstand van de school - Kerkplein 1B 
-  016/65 17 55. 
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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 Wol-
vendreef en beschikken over een apart telefoonnummer 
- 016/28 40 37. Eén lokaal is ingericht als huiswerk-, lees- en 
knutselruimte. Het andere lokaal is, rekening houdende 
met de leeftijd en de belangstelling van de kinderen, inge-
deeld in verschillende speelhoeken. De kinderen maken 
gebruik van de sanitaire voorzieningen van de school. 
Omdat er naschools heel veel kinderen gebruikmaken van 
de opvang, maken de kinderen van het 3e, 4e, 5e en 6e 
leerjaar hun huiswerk in de refter. Dit op maandag, dinsdag 
en donderdag van 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 
aangepast 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 Lub-
beek 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 
vakantiedagen.

In Pellenberg en Linden zijn telkens 3 begeleid(st)ers – 
19/38 werkzaam. Eind 2015 werd, omwille van de overcapa-
citeit in Linden, het personeelsbestand tijdelijk uitgebreid 
met 2 halftijdse begeleid(st)ers. 

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 256698. 

De eindverantwoordelijkheid van de dienst ligt bij de coör-
dinator – 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 
Lubbeek. Er 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 
Lubbeek. 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 geslo-
ten tijdens schoolvrije en vakantiedagen. In Lubbeek is er 
opvang voorzien van 7 tot 19u. Een inschrijving voor een 
schoolvrije of vakantiedag dient schriftelijk te gebeuren. 
Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.
De inschrijvingsformulieren worden verspreid via het 
gemeentelijke informatieblad en de website. Via de scholen 
krijgen de ouders  - ongeveer 2 weken voor de start van 
de vakantie/ schoolvrije dag - een strooibriefje om aan te 
geven dat de inschrijvingsformulieren én de programmatie 
op de website staan. 
Bij voorkeur inschrijven via email ibo.lkids@lubbeek.be. 

Een inschrijving kan enkel geannuleerd worden om me-
dische redenen. Het medisch attest dient binnen de week 
binnengebracht te worden in het IBO, zo niet worden de 
ingeschreven uren aangerekend. 
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4.6 Ouderbijdragen

Voor de opvang voor en na de school wordt er 0,98 euro 
per begonnen half uur aangerekend. Op woensdagnamid-
dag gebeurt de berekening per halve dag of per begonnen 
half uur.
Op schoolvrije en vakantiedagen wordt 10.95 euro 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 toege-
kend indien meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op 
dezelfde dag worden opgevangen. 
Afhankelijk van het gezinsinkomen kan er een korting van 
50% worden toegekend. De ouders kunnen daartoe een 
gemotiveerd verzoek, vergezeld van een recent fiscaal 
attest en een bewijs van gezinssamenstelling, indienen 
bij het organiserende bestuur. Het sociaal tarief, 50% 
korting, kan gecumuleerd worden met de gezinskorting. 
Het sociaal tarief wordt maximum toegekend voor een 
periode van een jaar. De bewijsstukken moeten door de 
ouders, een maand voor het verstrijken van de betrokken 
periode, opnieuw worden voorgelegd aan het organise-
rend 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. 

4.7. Belangrijkste activiteiten in het jaar 2015

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 en werden er, met ondersteuning van externen 
allerlei workshops georganiseerd: 

Januari: 
•	 Gedichten dag: In de verschillende locaties werd er met 

gedichtjes gewerkt. De kinderen maakten zelf gedichtjes, 
er werden korte gedichtjes voorgelezen en opgehangen.

Februari: 
•	 Dikke truien dag in Binkom. 
•	 Week tegen pesten: Er werd in elke locatie rond dit thema 

gewerkt. De nieuwe move tegen pesten werd gedanst. Er 
werd gepraat over pesten: Hoe kan je 
iemand helpen die gepest wordt. Wat 
als iemand uitgesloten wordt, is dat 
ook een vorm van pesten? 

•	 Krokusvakantie: Sleutel van Lubbeek 
afhalen in het gemeentehuis bij de 
burgemeester, als opening van de 
carnavalsweek. Terugbrengen van de 

sleutel als afsluiter van de carnavalsweek en een ontbijt 
voor de kinderen.

Maart: 
•	 Jeugdboekenweek in alle locaties, er werd extra voorge-

lezen en geknutseld rond het thema humor. 

April: 
•	 Buitenspeeldag: In alle locaties werden er op 1 april 

buiten allerlei spelletjes gespeeld.
•	 Paasvakantie: Beheerwerken door de kinderen in natuur-

domein het Spicht. Bus uitstap naar het Kalvariebos in 
Lubbeek. 

Mei:
•	 Week van de opvoeding - thema opvoeden in je buurt. Er 

werd in samenwerking met ZitDaZo een lezing georgani-
seerd in verband met huiswerkbegeleiding. 

Juli en augustus: 
Uitstappen:
•	 Bus uitstap naar Het Vinne.
•	 Bezoek aan de politie van Lubbeek. 
•	 Vertelwandeling met de Hagelandse gidsen in Lubbeek. 
•	 Uitstap naar Kalvariebos in Lubbeek
•	 Bus uitstap naar speeltuin Bekaf. 
•	 Bus uitstap naar fruitbedrijf Van Hellemont. 

Workshops: 
•	 Workshop didgeridoo maken. 
•	  Knutselworkshop rond thema de ruimte. 
•	  Workshop yoga voor kids. 

  
Oktober: 
•	 Week van het bos: In alle locaties werden er knutsel- en 

voorleesactiviteiten georganiseerd rond het thema bos. 
•	 Week van het IBO - thema Geluk(t): Er werd gepraat over 

het thema ‘geluk’. Wat is geluk? Kan je iemand gelukkig 
maken? Er werd samen met de kinderen een wensboom 
gemaakt.

November: 
•	 In het kader van de voorleesweek werd in alle locaties 

extra aandacht besteed aan voorlezen. 
•	 Herfstvakantie: 
•	 Verteltheater ‘Mevrouwtje vertelt’ en beeldende 

workshop Vila Basta. 

December: 
•	 Op 17/12/2016 vond er in het gemeentehuis een lezing 

plaats voor ouders en leerkrachten over vluchtelingen: 
Hoe ga je om met vragen van kinderen in verband met 
vluchtelingen? Wat betekent culturele diversiteit? 
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4.8 Lokaal overleg kinderopvang (LOK) 
Gemeentelijke adviesraad

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

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

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

1. gbs “de stIP” lInden

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

Het boekingsjaar 2015 spreidt zich uit over het 2de en 3de tri-
mester van schooljaar 2014-2015 en het eerste trimester van 
schooljaar 2015-2016. 
Alle hierna vermelde activiteiten en tabellen situeren zich  
binnen deze periodes. 

Alle gemeentescholen van Lubbeek dragen dezelfde visie 
uit en opereren onder eenzelfde pedagogisch project, doch 
iedere school legt haar accenten. De Stip Linden kneedt, 
zonder inhouden te wijzigen,  elk jaar aan de concrete uit-
werking van het pedagogisch project. Om dit in de praktijk 
gestalte te geven speelt de school in op de maatschappelijke 
en pedagogisch-didactische evoluties. Elk jaar weer bouwt 
de STip nieuwe activiteiten uit . We willen niet stil blijven 
staan en ook in 2015 is dit opnieuw merkbaar.  

1.1 Leerlingen- leerkrachten ratio

In onderstaande tabel vindt u voor Linden het leerlingenaan-
tal op de teldag, startend vanaf het schooljaar dat GBS Pellen-
berg  en GBS Linden-Binkom gesplitst werden tot op heden.

Linden
06-07 KS 81

LS 136
07-08 KS 75

LS 137
08-09 KS 87

LS 162
09-10 KS 105

LS 163
10-11 KS 122

LS 155
11-12 KS 137

LS 170
12-13 KS 155

LS 187
13-14 KS 165

LS 199
15-16 KS 169

LS 219

Voor zowel de kleuterschool als de lagere school zien we een 
stijging wat natuurlijk implicaties heeft op de personeelsfor-
matie ( zie later) . 
Voor schooljaar 2014-2015 geven deze cijfers het aantal 
leerlingen weer op 1 februari 2015. Voor de kleuterschool is 
dit niet het definitieve aantal kleuters dat op 1 september 
2015 gestart is. Na 1 februari 2015 waren er immers nog 3 
instapdata en kende de kleuterschool nog een groei met 14 
kleuters. 

Op de eerste schooldag van de vrije inschrijvingen voor 
schooljaar 2015-2016, zijnde 2 maart 2015 , liep de school 
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van ’s ochtends 6u00 vol met wachtende ouders. Elk kind 
kreeg een plaatsje doch de maximumcapaciteit voor de 
lagere  school werd gauw bereikt. Voor de kleuters was er 
nog ruimte om na de eerste inschrijvingsdag 10 kleuters in te 
schrijven. 

De school Linden rekruteert vooral leerlingen uit groot- 
Lubbeek. Het percentage leerlingen intern en extern de 
gemeente kunnen we voor schooljaar 2014-2015 samenvat-
ten in  volgende cijfers ( *) :   

     (*) bron > Departement onderwijs

De overheidssubsidies voor het schooljaar 2015-2016 worden 
toegekend op basis van de leerlingenkenmerken ( zijnde 
diploma moeder, schooltoelage en thuistaal) en op het leer-
lingenaantal van 1 februari 2015 dat afwijkt van het effectief 
aantal leerlingen op 1 september 2015.
Omdat we aan het pedagogisch project willen vasthouden, 
vinden we het belangrijk om de leerlingenaantallen per 
klas haalbaar te houden zodat de leerkrachten voldoende 
kunnen ingaan op de individuele noden van elk kind. Om dit 
te kunnen realiseren zijn de gesubsidieerde lestijden van de 
overheid ontoereikend. De gemeente blijft mee investeren 
in de personeelsbehoeften van de verschillende scholen. In 
onderstaande tabel vindt u een overzicht voor schooljaar 
2015-2016: 

1/2/2015 kleuterschool lagere school

Linden 220LT 322 LT

lestijden ten laste 
van de gemeente 
voor schooljaar 
2015-2016

26 lestijden na Pasen 
voor het inrichten van 
een nieuwe instapklas ( 
42 instappers)

0 lestijden

Verder stelde het schoolbestuur opnieuw een halftijdse 
beleidsondersteuner, ter ondersteuning van de 3 directeurs  
van de gemeentelijke basisscholen aan.  Voor Linden, de 
schol die het meest aantal leerlingen telt, was dit 9/24. 

Het onderwijzend personeel bestaat vooral uit vrouwelijke 
leerkrachten. Door de stijging van het aantal leerlingen 
stelde de directeur enkele nieuwe leerkrachten aan. In het 
totaal zijn we nu met 40 personeelsleden waarvan slechts 2 
mannelijke leerkrachten. 

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

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

De school werkt met een externe poetsfirma voor het onder-
houd van de school en de gymzaal in Linden. 
De poetsfirma ISS werd vanaf 1/1/2015 aangesteld als opvol-
ger van Euroclean 
Het OCMW Lubbeek blijft de levering van de schoolmaaltij-
den voor haar rekening nemen . De interne afspraken werden 
vastgelegd in een afsprakennota.  
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1.2 De STiP Linden pedagogisch

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

In september 2015 werd het M-decreet rechtsgeldig.  ‘M’ 
staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften.
Voor onze school bracht dit geen verschuiving te weeg. Het 
zorgbeleid was op onze school al in die mate ingevoerd dat 
ook kinderen met speciale noden zich voor het M-decreet 
konden inschrijven. 

Tevens blijven we inzetten om de verschillende leergebieden 
uit te diepen en nog beter op elkaar af te stemmen. Focus in 
2015 was de verdere uitbouw van het zorgbeleid en van het 
talenbeleid, steunpilaar van elke ontwikkeling. In 2015 legden 
we de focus op taalbeschouwing voor de lagere school en 
woordenschat voor de kleuterschool. 
Ook binnen het nascholingsbeleid werd op deze 2 inhouden 
ingezet. 

1.3 De Stip Linden= extra’s 

1.3.1. Activiteiten om het onderwijs te verlevendigen: 

Het zesde leerjaar ging in maart 2015 voor de laatste keer op 
sneeuwklassen. 

Nadien kent een nieuwe regeling haar uitvoering en blijven 
we binnen de landsgrenzen nl 
•	 boerderijklassen ( 2 dagen) - Balen - 2de leerjaar 
•	 zeeklassen ( 5 dagen) - Middelkerke - 4de leerjaar 
•	 bos-sportklassen ( 5 dagen) - Massembre - 6de leerjaar 

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

betrokkenen bijdrage over de hele school-
loopbaan/lln

ouderbijdrage minder 
scherpe max.factuur

410 euro/lln

gemeentelijke bijdrage 80 euro/lln

oudervereniging 60 euro/lln

school via activiteiten 50 euro/lln 

Dit zijn echter niet de enige activiteiten waardoor we ons 
onderwijs levendig en aanschouwelijk maken. Alle klassen 
organiseerden op klasniveau verschil-
lende leeruitstappen waarbij we bij de 
allerkleinsten starten in de naaste omge-
ving om uit te breiden naar de ruimere 
wereld. 

Enkele voorbeelden: kleuters trokken naar het provinciaal 
domein, naar de bakker, naar het bos, naar de boerderij, naar 
museum M … De lagere schoolklassen gingen op pad naar 
Heverlee bos, naar het verkeerspark, naar het museum voor 
natuurwetenschappen, naar Technopolis...

Wie bewust en actief met cultuur  bezig is, doet mee aan 
de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, 
waarden en culturen. In dit opzet vindt ook cultuureducatie 
een meerwaarde in ons onderwijs.  Ieder schooljaar mag elke 
klas een toneelvoorstelling bijwonen, die door de ouder-
vereniging gesponsord wordt. Voor de kleuters en de eerste 
graad nodigden we een theatergezelschap uit op school 
zodat verplaatsingsonkosten gespaard bleven. Vanaf de 
tweede graad ging de toneelvoorstelling dit schooljaar door 
in open lucht en deed het bos of de tuin van de instelling in 
Bierbeek dienst als decors. Ook hierheen verplaatsten we ons 
met de fiets. 

Binnen onze focus taal hebben boeken een onschatbare 
educatieve waarde. Al is de publieke uitleenpost in Linden 
inmiddels gesloten, de schoolbib blijft gelukkig nog bestaan. 
Om de 14 dagen brengen de kinderen, samen met de klas-
leerkracht, een bezoek aan de bib in Linden. De bibliothecaris 
voorziet, op vraag van de leerkrachten, steeds een rijk pallet 
aan boeken binnen een thema om in de klas te gebruiken. 
Verder organiseert de oudervereniging jaarlijks een boeken-
beurs met workshops waarbij de kinderen in contact komen 
met schrijvers, vertellers en uitgevers. 

1.3.2. Milieuzorg op school ( MOS-werking) 

Naast het gewone lespakket richten we ook projectweken 
in , die onze kinderen een bredere kijk op de wereld geven. 
Eén van deze is het MOS project. Kinderen werken, samen 
met hun leerkrachten, de directie, het schoolpersoneel en de 
gemeente, een milieuzorgsysteem uit op maat van de school. 
Zo brainstormden we over de manier waarop we onze speel-
plaats konden vergroenen. Met tal van participanten gingen 
we aan de slag en een plan en een subsidieaanvraag aan de 
Provincie werd klaar gestoomd. We haalden een subsidiëring 
van 5000 euro binnen en de aanleg van de groene zone zal 
haar uitwerking kennen in 2016. 



26
jaarverslag gemeente Lubbeek 2015

Op 20 maart schonken we aandacht aan de zonsverduistering 
en was het wereldwaterdag. De kinderen konden met een 
sterrenkijker, opgesteld op de parking, de evolutie van de 
verduistering waarnemen en kregen hierbij uitleg van een 
sterrenkijker. De wereldwaterdag op haar beurt, had als doel 
de bewustmaking van de zorg voor water . 
Er werd  ingezoomd op de rol van water in ons eigen lichaam, 
water in onze omgeving, virtueel water en water in de 
wereld. Het lespakket stond boordevol aanzetten om actief 
aan de slag te gaan.

1.3.3. Wereldburgerschap 

Onze “ jumelage”  met het schooltje in Rwanda ( Simbi) blijft 
lopen. 
Jaarlijks investeert de oudervereniging een gedeelte van de 
opbrengsten van het schoolfeest, met een minimum van 
1000 euro,  aan de verdere uitbouw van de Rwandese school. 
We willen bijdragen tot de millenniumdoelstelling  “onder-
wijs voor alle kinderen”. Mede door onze financiële steun 
kent ook de school in Simbi een leerlingentoename. Momen-
teel lopen er 1183 leerlingen school.   
Omdat de school nu ook moet voorzien in een secundair 
onderwijs hebben ze een gebrek aan klaslokalen. De kleuters 
krijgen nu les buiten en met de jaarlijkse bijdrage die het 
oudercomité  stort zal de bouw van kleuterklassen gespon-
sord worden. 

1.3.4. De STip sportief 
Onze school is een sportieve school. We willen een basis 
leggen in de opvoeding tot een gezonde levensstijl . Vol-
doende beweging is hiervan één pijler. Van in de kleuter-
school krijgen de kinderen 2 lestijden gym per week van 
een bijzondere leermeester LO. 2-Wekelijks gaan alle klassen 
zwemmen en dit met een financiële tussenkomst van de 
gemeente en de ouders. De kleuters van de 3de kleuterklas 
krijgen 10 lessen watergewenning. Ook dit wordt financieel 
ondersteund door de gemeente, de ouders en de ouderver-
eniging. 
Daarnaast tekent de school in op andere sportieve projecten: 
alles met de bal, rollebollen, SVS op woensdagnamiddag, de 
scholenveldloop, de gemeentelijke sportdagen, een sportdag 
georganiseerd door de leermeesters, schaatsen, badminton-
tornooi, initiatielessen volleybal met ondersteuning van de 
Lizzards, … 
Vanaf de derde graad worden de verplaatsingen zoveel als 
mogelijk met de fiets gedaan. Daarnaast kunnen de kinderen 

zich intekenen voor de naschoolse 
sport, georganiseerd door de 
gemeente in de sportzaal van 
Linden. 

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

2. gbs “school 3212” Pellenberg 

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

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

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

Voor vragen i.v.m. onderwijs kan je steeds terecht bij:
•	Onderwijsdienst van de gemeente: 016 47 97 76
•	Schepen van Onderwijs Gilberte Muls:  016/47 97 93

De Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool SCHOOL3212 
staat onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de sche-
pen van onderwijs Gilberte Muls.
Schoolhoofd is Mevr. Kristien Clits.

Samen met de twee vestigingsplaatsen, GBS De Stip in 
Linden en GBS De Stip in Binkom, vormt onze school het 
gemeentelijk onderwijs van Lubbeek.

Als pedagogisch project opteert het schoolbestuur voor 
de doelstellingen van het overkoepelend orgaan O.V.S.G. 
(Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten vzw). 
Om de eindtermen voor het basisonderwijs opgelegd door 
de Vlaamse Gemeenschap te behalen, kiest de school even-
eens voor de pedagogische doelstellingen en de didacti-
sche principes vastgelegd in de leerplannen uitgegeven bij 
O.V.S.G.

In onze school staat elk kind centraal: in onderstaand spinne-
tje leert u onze visie kennen.
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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 medemens. Dat houdt onder meer in dat men eerbied 
heeft voor elke geloofsovertuiging of levensvisie.

•	 Het is een basisschool die vanuit de traditie en de huidige 
gevoeligheid voor kwaliteitszorg streeft naar kwaliteit, de 
opvoeding en de dienstverlening in het onderwijs.

•	 Het is een school waar de kinderen een leefgemeenschap 
vinden waar ze zich thuis voelen, met een relatie van ver-
trouwen 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 
leerlijnen, maar ook om uw kind een hedendaags onderwijs-
pakket aan te bieden.

Bij middel van aangepaste didactische media en een gedif-
ferentieerd leerstofaanbod wordt ingespeeld op de mogelijk-
heden , de grenzen van de klasgroep en van het individuele 
kind. Kwaliteitsverbetering is een continue zorg zowel de 
inhoud die aangeboden wordt als het verloop van het leer-
proces.
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 verschillende manieren: 
via het heen- en weerschrift, mapje en/
of zakje in de kleuterklassen, de klasa-
genda, het schoolrapport, gesprekken, 
en mededelingen in de lagere school
Ook de digitale kanalen worden volop 

ingezet zoals de website, de digitale ouderbrief, onze face-
bookpagina.

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 2015 zijn we gestart met vijf kleuterklassen: één 
instapklasje, en 4 kleuterklassen. 

In de lagere school hebben we 10 klassen( 6 leerjaren) : elk 
leerjaar is gedeeltelijk gesplitst.

Op de teldag van 1 februari 2015 telden we 83 kleuters en 156 
leerlingen van de lagere school. Na elke schoolvakantie ver-
welkomen 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. Vroeger werd zij bijge-
staan door een halftijdse  beleidsmedewerker maar gezien 
de besparingsmaatregelen werden er vanaf september 2015  
geen middelen meer hiervoor voorzien vanuit de gemeente .  
De directie wordt nog bijgestaan door een deeltijdse zorgco-
ordinator, een deeltijdse zorgleerkracht , een deeltijdse ICT-
coördinator en een deeltijdse administratieve kracht. 

Onze instapklas kan ook rekenen op een deeltijdse (8/32) kin-
derverzorgster. 
Voor de kleutergym en de gym van de lagere school is een 
gymleerkracht aangesteld. Voor de levensbeschouwelijke 
vakken (RKZ, NCZ en Islam) zijn er drie leerkrachten aange-
steld.

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. 
Het hele jaar door waren vluchtelingen en asielzoekers pro-
minent aanwezig in de media, 2015 werd zo het jaar van de 
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vluchtelingen . De gemeente Lubbeek opende op Lubbeeks 
grondgebied een opvangcentrum. Ook onze school maakte 
kennis met de vluchtelingenproblemathiek . In december 
mochten we enkele vluchtelingenkinderen verwelkomen in 
onze school. Zij worden ondersteund door onze OKAN leer-
kracht. 

Ondertussen voelen deze kinderen zich al goed thuis in onze 
school . Knap hoe zij zich op korte tijd al vrij goed verstaan-
baar maken . Dit is een verrijking voor leerkrachten en kinde-
ren en we hopen dat ze hier een mooie toekomst tegemoet 
gaan. 

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 krijgt steeds meer vorm. Er zullen 7 
nieuwe lokalen gebouwd worden op en rond de refter. Een 
voorlopige prognose is dat de bouwwerken zullen starten 
eind 2017 en zal de nieuwbouw begin 2018 beëindigd zijn.
De verkeerssituatie tijdens en na de bouwwerken zal ten 
gepaste tijden herbekeken en gecommuniceerd  worden.

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.
Het vierde leerjaar organiseert sportklassen, zij trokken in 
september een midweek naar BLOSO Brugge op sportklas-
sen. In maart sloten de zesdeklassers hun loopbaan in onze 
school af met de felbegeerde sneeuwklassen in Zwitserland 
te Lesyn . Hier moeten we alert blijven zodat we de scherpe 
maximumfactuur niet overschrijden.

De leerlingen verblijven steeds in gebouwen met een goede 
infrastructuur en een verzorgde keuken. Deze activiteiten zijn 
een groot succes bij de leerlingen. Er wordt tijdens de lessen 
intensief voorbereid.

Om deze activiteiten te kunnen blijven financieren  wordt er 
gerekend op de steun van het oudercomité en de gemeente. 
Door hun financiële steun maken ze het mogelijk om deze 

activiteiten te doen. 

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 2015 hebben 26 leer-
lingen van het zesde leerjaar hun 

getuigschrift basisonderwijs behaald, met zeer goede resul-
taten.
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.

Projecten

•	 In maart organiseerden we een grote projectweek rond de 
het thema “ gezonde voeding “ Zo gaf onze school invul-
ling aan het gezondheidsbeleid. Leerlingen , leerkrachten, 
ouders informeren,en motiveren om een gezonde levens-
houding aan te nemen behoorde tot een van de doelstel-
lingen. Er werd nauw samengewerkt met externe partners 
zoals de CM, de provincie. De ganse week konden de 
klassen de tentoonstelling “Gezonde voeding “ bezoeken 
die in de school werd opgesteld. De voedingsdriehoek ken 
geen geheimen meer voor onze leerlingen. Het project “Ik 
drink slim” werd in bepaalde klassen uitgewerkt waardoor 
we beogen dat leerlingen consequent water drinken .

•	 Tijdens de maand oktober kleurde onze school “rood”   
“School met een hart “ een initiatief van het Rode Kruis 
ging van start in Pellenberg. Bloed doneren mag pas 
vanaf je 18de maar sensibiliseren mag uiteraard zo vreog 
mogelijk . Onze leerlingen vonden het fantastisch dat je 
iemand kan redden met je eigen bloed. Een geweldig 
thema waar de hele school enthousiast over was. We 
werden uitgedaagd met volgende drie opdrachten. Kleur je 
school rood op de dag dat het Rode Kruis langskomt.  Leer 
het liedje Bloed geven doet leven .Vind een aantal nieuwe 
bloedgevers onder leerkrachten , ouders, familie, kennissen 

•	 GBS 3212 slaagde in het opzet, nu zijn wij een “SCHOOL 
MET EEN HART “

•	   In november deden we mee met “ De Technologie Olym-
piade” is een wedstrijd die speciaal ontwikkeld is voor 
het 6de leerjaar en het secundair onderwijs. In de vragen 
wordt er vooral gepolst naar het technologisch inzicht 
van de kinderen. Het 6de leerjaar, heeft deelgenomen aan 
deze wedstrijd. Vrijdag 13 november was dé grote dag. Ze 
kregen 100 minuten om al de meerkeuzevragen te beant-
woorden. Sommige vragen waren toch wel moeilijk maar 
gelukkig zaten er ook gemakkelijkere tussen! Drie leerlin-
gen van onze school mochten  een diploma ontvangen.

•	 Sporten vinden we in onze school belangrijk: Zowel de 
kleuters als de leerlingen van de lagere school krijgen elke 
week twee lestijden sport. Vanaf het derde kleuterklasje 
wordt er tweewekelijks gezwommen. Tijdens de speel-
tijden hebben de leerlingen kans om op een sportieve 
manier  bezig te zijn: de basketring, het voetbalplein, de 
speelkoffer,…. nodigen uit om vrijblijvend te sporten. 
Schaatsen, sportdagen, “rollebolle”, “alles met de bal”, korf-
balinitatie,   behoren tot ons sportpakket. Na de schooluren 
is er ook kans om te sporten: dit wordt georganiseerd door 
de gemeente. Zowel de tweede en derde kleuterklas , als 
de kinderen van de lagere school krijgen de kans om te 
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sporten.
•	 In november schonken we aandacht aan de “dag van het 

kind”.  Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag 
van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag willen we 
onze kinderen eens extra in de watten leggen , de speeltij-
den werden verlengd  en dat wisten ze wel te appreciëren . 

•	 De bibliotheek van Lubbeek brengt een grote meerwaarde 
voor onze leerlingen. Door de goede samenwerking met 
het personeel van de bibliotheek van Lubbeek kunnen 
onze kinderen genieten van een groot en aangepast boe-
kenaanbod. De medewerkers van de bib steunen onze leer-
krachten in hun zoektochten naar boeken. Ze brengen de 
boeken naar de boekenhoek in de school.   

3. gbs “de stIP” bInkom

Gemeentelijke basisschool “De Stip” Binkom
Schoolstraat 4
3211 Binkom
tel. 016 63 11 54
directie.binkom@gbslub-
beek.be
www.gbslubbeek.be

De Gesubsidieerde 
Gemeentelijke Basis-
school “de Stip” Binkom 
vormt samen met GBS 
“de Stip” Linden en GBS 
SCHOOL3212 Pellenberg het gemeen-
telijk onderwijs van Lubbeek.

De schepen van Onderwijs is mevrouw Gilberte Muls.

In de kleine familieschool geven directie, leerkrachten en 
ondersteunend personeel, elke dag weer, het beste van 
zichzelf. Zij proberen een kwalitatief en veilig klimaat te cre-
eren waarbij de totale persoonlijkheid van elke kind centraal 
staat. Ieder schittert hier, elk op zijn eigen manier!

3.1. Infrastructuur

De school is gelegen in de Schoolstraat in de dorpskern van 
Binkom.  Op 5 januari 2015 werd de nieuwbouw, gelegen 
Schoolstraat 4, in gebruik genomen. De nieuwbouw telt  3 
kleuterklassen, een secretariaat, een directieruimte, een 
EHBO-lokaal en een mooie grote polyvalente ruimte op het 
gelijkvloers. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 grote 
lagere schoolklassen, die door een moduleerbare wand 
kunnen herleid worden tot 6 kleinere klassen,  een leraarska-
mer, een zorglokaal en 2 klaslokalen voor de levensbeschou-
welijke vakken. Daarnaast bevindt zich in 
de kelder een experimenteerklas.
Het derde gebouw, gelegen Schoolstraat 
2, blijft dienst doen als eetzaal en tijdens 
de wintermaanden wordt een klas inge-

richt als winterbib.
In september 2014 werd  een subsidiedossier ingediend 
bij de provincie Vlaams- Brabant voor het verkrijgen van 
subsidies voor een groene speel- en leerruimte rondom de 
nieuwbouw. Op deze manier willen we ook buiten de muren 
van ons schoolgebouw een omgeving creëren waar kinderen 
kunnen leren, ontspannen en zich thuis voelen. Na het toe-
kennen van deze subsidies werd de kleuterspeelplaats in april 
uitgebreid met een mooie groene tuin waarin twee grote 
wilgenhutten, één heuse wilgentunnel en allerlei kindvrien-
delijke planten en struiken te vinden zijn.

3.2. Leerlingen- leerkrachten 

GBS “ De Stip” Binkom rekruteert vooral leerlingen uit groot- 
Lubbeek.   

Sinds de bouw van de nieuwe school kent het leerlingenaan-
tal een sterke stijging. Deze positieve evolutie in het leerlin-
genaantal heeft ook gevolgen voor de personeelsformatie.
In onderstaande tabel vindt u het leerlingenaantal op de 
teldag , startend vanaf het schooljaar dat GBS Pellenberg  en 
GBS Linden-Binkom gesplitst werd. 

Binkom
06-07 KS 31

LS 37
07-08 KS 33

LS 47
08-09 KS 32

LS 48
09-10 KS 33

LS 57
10-11 KS 29

LS 52
11-12 KS 29

LS 54
12-13 KS 24

LS 59
13-14 KS 29

LS 61
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Vervolgens vindt u in deze tabel het leerlingenaantal op de 
teldag (1 oktober), startend vanaf het schooljaar dat GBS 
Linden en GBS Binkom gesplitst werd.

Binkom
14-15 KS 30

LS 67
15-16 KS 46

LS 65
16-17 KS 49

LS 63

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

In juni 2015 bleek het nodig om de maximumcapaciteit van 
de school aan te passen. Aangezien vorige capaciteit nog 
berekend was op het oude schoolgebouw (maart 2012). De 
huidige capaciteit bedraagt

Maart 2012 Linden Binkom

school 546

vestiging 420 126

kleuterschool 180 51

lagere school 240 75

Juni 2015 GBS de STip Binkom

vestiging 142

kleuterschool 58

lagere school 84

In september 2015 zijn wij gestart met 2 graadkleuterklas-
sen: KO+K1 en K2+K3 en werd K2 en K3 reeds voor 20 lestij-
den gesplitst.
In de lagere school zijn er 3 graadklassen. De 1ste graad 
wordt voor 12 lestijden ontdubbeld voor Nederlands en 
wiskunde. De 2de graad krijgt tevens ondersteuning voor 
7 lestijden. In de 3de graad neemt de directie haar lesop-
dracht gedeeltelijk op. Zo wordt het vijfde en zesde leerjaar 
gesplitst voor wiskunde.

Onze school telt 19 personeelsleden, 5 voltijdse leerkrach-
ten en 9 deeltijdsen. Zij staan onder leiding van directeur 
An Courant. Haar opdracht bestaat uit 14/24 directie en 

10/24 lesopdracht. Zij wordt 
bijgestaan door de zorgcoördi-
nator(13/36), de ICT-coördina-
tor(2/36) en 2 administratieve 
krachten (5/36 en 6/36)
Het onderwijzend personeel 
bestaat vooral uit vrouwelijke leer-
krachten. Onze school kent slechts 
1  mannelijke leerkracht. 
Voor kleuterturnen en voor licha-
melijke opvoeding in de lagere 

school doen we beroep op  een leermeester lichamelijke 
opvoeding . Sinds dit schooljaar worden de kleuterjuf van 
de jongste kleuters ondersteund door 2 kinderverzorg-
sters (3/32 en 5/32) Voor de levensbeschouwelijke vakken 
(Rooms-Katholieke godsdienst en niet-confessionele 
zedenleer) zijn er 2 bijzondere leermeesters aangesteld. 
  
Naast het beleids- en ondersteunend personeel kan de 
school ook rekenen op logistieke ondersteuning en mid-
dagtoezicht ( 2 deeltijdse gemeentelijke personeelsleden). 
De leerkrachten engageren zich mee om dit toezicht goed 
te laten verlopen. Het onderhoud van de school wordt 
verzekerd door het gemeentelijk onderhoudspersoneel. (3 
deeltijdse poetsvrouwen).
Daarnaast blijft één buschauffeur aangesteld voor de scho-
len Linden en Binkom. Hij staat in voor het school- thuisver-
voer in Binkom en Lubbeek en voor de vaste diensten van 
de scholen Linden en Binkom zoals zwemmen, turnen, cul-
turele uitstappen, verkeersparken, bezoek aan secundaire 
scholen…. Ook vult hij  het onderhoudspersoneel aan.

3.3. De STiP Binkom en haar externe partners 

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

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

Het schoolbestuur opteert als pedagogisch project voor 
de doelstellingen van OVSG (Onderwijssecretariaat van 
Steden en Gemeenten vzw). Om de ontwikkelingsdoelen 
en eindtermen voor het basisonderwijs, opgelegd door de 
Vlaamse gemeenschap, te behalen, kiest het schoolbestuur 
eveneens voor de leerplannen van OVSG.

De school en de gemeente blijven OVSG raadplegen als 
ondersteunend orgaan voor vernieuwingen in het gemeen-
telijk onderwijs, juridische en pedagogische dossiers. 
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3.4. De STiP Binkom pedagogisch

De directeur op proef dient, zoals voorgeschreven werd 
in de selectieprocedure, een beleidsplan op te stellen dat 
loopt over twee schooljaren. Dit beleidsplan omvat de 
beleidsintenties van de directeur met de concrete acties 
die binnen de aangegeven periode dienen nagestreefd te 
worden. Via dit plan wil het schoolbestuur de continue ont-
wikkeling verzekeren van de school.

Het beleidsplan kadert binnen het streven naar kwaliteits-
zorg en het tot uiting laten komen van de visie van onze 
school. Het geeft voor het schoolteam en voor de directeur 
de richting aan om een professionele schoolcultuur vorm 
te geven.

Doorheen het beleidsplan wordt  gewerkt aan het ontwik-
kelen van een cultuur, het promoten van een collectieve 
aanpak en vervolgens het realiseren, bewaken en eventu-
eel verbeteren van kwalitatief onderwijs.
Werken aan kwaliteit gebeurt eveneens vanuit een missie. 
Het kleine schooltje van Binkom is al jaar en dag “de kleine 
vestiging van” geweest. Binnen het leerkrachtenteam is er 
een grote nood om de eigen schoolcultuur te concretise-
ren.
De missie van onze school is dat we ons willen profileren 
als het gezellige familiale dorpsschooltje, met een eigen-
heid, gelegen in een oase van groen en rust waar iedereen 
welkom is en iedereen mag zijn wie hij is. Waar niet alleen 
het cognitieve maar vooral de totale persoonlijkheid van 
elkeen belangrijk is.

Op pedagogisch vlak houdt dit in dat we het pedagogisch 
project verder gestalte willen geven.

De school streeft naar een harmonische persoonlijkheids-
vorming en hecht evenveel waarde aan de kennisverwer-
king als aan de attitudevorming. Wij hebben er oog voor 
dat zowel cognitieve, dynamisch-affectieve en psycho-
motorische componenten aan bod komen en regelmatig 
worden geëvalueerd en gerapporteerd.

Het zorgbeleid wordt nog verder uitgebreid en geoptimali-
seerd. Daarvoor is het noodzakelijk om te beschikken over 
een kindvolgsysteem dat op efficiënte wijze en mits mini-
male draaglast kinderen volgt in hun totale ontwikkeling. 
Dit wordt  voor de kleuterschool nog verder uitgewerkt 
zodat we via goede observaties de kleuters kunnen voor-
bereiden op de lagere school.

Dit schooljaar blijven we ook voldoende 
aandacht schenken aan  sociale vaar-
digheden. Dit gebeurt aan de hand van 
maandthema’s die we als school geza-
menlijk aanpakken. Het doel hiervan 
is de omgang in veranderlijke sociale 
contexten tussen enerzijds de leerlingen 

onderling en anderzijds tussen de leerlingen en hun omge-
ving,  te bevorderen. 

Tevens blijven we inzetten om de verschillende leergebie-
den uit te diepen en nog beter op elkaar af te stemmen. Dit 
jaar werken we muzische vorming verder uit. De leerkrach-
ten verzamelden al een aantal vaste activiteiten rond de 
domeinen beeld, drama en muziek. Dit schooljaar breiden 
we dit uit met beweging en media. We ontwikkelden een 
document waarin we de verticale lijn van muzische vor-
ming in kaart brengen en te bewaken.

Ook het talenbeleid nemen we verder onder de loupe. In 
de kleuter- en lagere school wordt het leesonderwijs in 
kaart gebracht en verbetert waar nodig. In de kleuterschool 
wordt ook gewerkt rond woordenschat wat belangrijk voor 
hun verdere taalontwikkeling. 

Rond bovenstaande domeinen werden heel wat werkver-
gaderingen opgezet.

Tot slot kregen leerkrachten kregen de kans om gerichte 
nascholingen te volgen.

3.5. De Stip Binkom “anders”

3.5.1. Activiteiten om het onderwijs te verlevendigen: 

Schooljaar 2015- 2016 trekken we er met gans de lagere 
school op uit.

•	 Boerderijklassen ( 2 dagen) - Balen - 1ste graad
•	 Zeeklassen ( 5 dagen) - Middelkerke - 2de graad
•	 Bos-sportklassen ( 5 dagen) - Massembre - 3de graad 

De school kan deze activiteiten organiseren dankzij de 
financiële ondersteuning van de verschillende betrokke-
nen: 

Betrokkenen Bijdrage over de hele  
schoolloopbaan/lln

Ouderbijdrage minder 
scherpe max.factuur

410 euro/lln

Gemeentelijke bijdrage 80 euro/lln

Oudervereniging +/- 70 euro/lln

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

De meerdaagse schooluitstappen zijn echter niet de enige 
activiteiten waardoor we ons onderwijs levendig en aan-
schouwelijk maken. Alle klassen organiseerden op klasni-
veau verschillende leeruitstappen.
De kleuters trokken naar  de tandarts,  het bos,  de boer-
derij, de boomgaard, …  Ook blijven zij elke maand trouw 
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onze bejaarden in home Oase bezoeken.
De lagere schoolklassen gingen naar de vrienden van 
Heverleebos,  het verkeerspark, de doe-aan-sport-beurs, 
het gemeentehuis. De leerlingen van de derde graad 
brachten een bezoek aan het museum “Slag der zilveren 
helmen” te Halen. 
Dankzij OKRA kregen de leerlingen van de derde graad een 
documentaire ‘Onderwijs en kinderarbeid in Nepal’ te zien. 
In samenwerking met de gemeente en Natuurpunt namen  
we deel aan het steenuilenproject.
Tenslotte bezochten de leerlingen van de derde graad  2 
secundaire scholen.

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

Ook de cultuureducatie heeft zijn plaats binnen onze 
school. Dit schooljaar woonde elke klas, ook de kleuters,  
reeds een theatervoorstelling bij in het Cultureel Centrum 
De Maere of in de Kruisboog te Tienen. Deze voorstellingen 
worden gesponsord door de oudervereniging. 
Het schoolfeest stond in kader van “Natuur op school”. 
Naast een optreden van elke klas konden alle kinderen 
genieten van workshop in teken van natuur.
Via een wedstrijd wonnen we voor gans de school “zaaido-
zen”. In het voorjaar zaaiden  alle klassen er op los in hun 
eigen minimoestuin.

In kader van onze werking aan het talenbeleid hebben 
boeken een onschatbare educatieve waarde. Om de 14 
dagen kunnen de kinderen, samen met de klasleerkracht, 
terecht in de schoolbib in Binkom. De bibliothecaris voor-
ziet, op vraag van de leerkrachten, steeds een rijk pallet aan 
boeken binnen een thema om in de klas te gebruiken. Onze 
boekenjuf richtte een klas in tot winterbib en elke klas kon 

zijn klasbib aanvullen met nieuwe 
boeken.
Ook nodigden we ouders en 
grootouders uit om te komen 
voorlezen tijdens de voorlees-
week.
Dankzij een initiatief van de biblio-
theek werden de kinderen van de 
tweede graad getrakteerd op een 
workshop van illustrator Jan De 
Kinder. 

3.5.2. De STip Binkom sportief 

Onze school is een sportieve school. We willen hiermee de 
basis leggen in de opvoeding tot een gezonde levensstijl. 
Voldoende beweging is vinden we heel belangrijk. Weke-
lijks krijgen de kinderen 2 lestijden turnen en om de twee 
weken gaan alle klassen zwemmen met een financiële tus-
senkomst van de gemeente en de ouders. De kleuters van 
de derde kleuterklas krijgen 10 lessen watergewenning. 
Ook hier kunnen we rekenen op financiële steun van de 
oudervereniging. 
Vervolgens tekent de school in op andere sportieve pro-
jecten: Alles met de bal, American games, Kronkeldidoe, 
Rollebolle o.l.v. SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport), de 
scholenveldloop, de gemeentelijke sportdagen, een sport-
dag georganiseerd door de leermeesters lichamelijke 
opvoeding, schaatsen,  badmintonfeest, intitiatie Lacrosse, 
initiatie handbal… 
Daarnaast kunnen de kleuters van de tweede en derde 
kleuterklas intekenen voor de naschoolse sport, georgani-
seerd door de gemeente in zaal Santro i.s.m. Sporty. 

Kortom:

“De Stip” in Binkom is een dynamische school waar alle kin-
deren WELKOM zijn.
Iedereen is anders ,
ieder is uniek
en dat is magnifiek
Elk kind is een wonder
en dat maakt hen zo bijzonder!
WELKOM   
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Culturele zaken

1. cultuur 

1.1. Activiteitenverslag 2015

1.1.1. Viering huwelijksjubilea op zaterdag 28 maart

Alle jubilarissen die tussen januari en juli 2015 vijftig of 
zestig jaar getrouwd waren, werden op zaterdag 28 maart in 
feestzaal Santro gehuldigd.  
Na ontvangst met een glaasje volgde de toespraak door de 
schepen van feestelijkheden. Daarna mochten de koppels 
het gulden boek tekenen. Als aandenken ontvingen de kop-
pels elk een oorkonde en een keramieken klaproos. Na het 
officiële gedeelte volgde een broodjeslunch als afsluiter.

1.1.2. “Lubbeek Feest!” in het kader van het Feest van de 
Vlaamse Gemeenschap op zaterdag 11 juli

Op zaterdag 11 juli vond de derde editie van “Lubbeek 
Feest” plaats op de terreinen achter feestzaal Libbeke met 
tal van activiteiten en attracties.  Lubbeekse verenigingen 
zorgden voor drank en hapjes. 

1.1.3.  Lubbeekse Open Monumentendag op zondag 13 
september

Voor Open Monumentendag 2015 sloegen Heemkundige 
Kring Libbeke en Natuurpunt Lubbeek de handen in elkaar 
voor “Erfgoed en natuur: één geheel” op het Goorbroekhof. 
700-tal geïnteresseerde bezoekers  genoten van een inte-
ressante gedocumenteerde tentoonstelling, interactieve 
rondleidingen, geleide wandelingen door het prachtig 
waardevol natuurgebied Goorbroek en doorlopend leven-
dige voorstellingen van het vlegeldor-
sen en strobinden. 

1.1.4. Weekend van de Lubbeekse Kunstenaars op zater-
dag 21 en zondag 22 november

Op vrijdag 20 november vond de vernissage van de achtste 
editie van het “Weekend van de Lubbeekse Kunstenaars” 
plaats in de Sint-Jan-de-Doperkerk en feestzaal Santro. Op 
zaterdag 21 en zondag 22 november kon het grote publiek 
genieten van de werken van maar liefst 48 Lubbeekse kun-
stenaars. Verscheidene kunstdisciplines kwamen aan bod: 
van tekenkunst, over keramiek tot muziekperformance. 

1.1.5.  Viering huwelijksjubilea op zaterdag 12 december
Alle jubilarissen die tussen augustus en december 2015 
vijftig, zestig, vijfenzestig of zeventig jaar getrouwd waren, 
werden op zaterdag 12 december in feestzaal Santro gehul-
digd.  

Na ontvangst met een glaasje volgde de toespraak door de 
schepen van feestelijkheden. Daarna mochten de koppels 
het gulden boek tekenen. Als aandenken ontvingen de kop-
pels elk een oorkonde en een keramieken klaproos. Na het 
officiële gedeelte volgde een broodjeslunch als afsluiter.

1.1.6.  Cursussen in samenwerking met VormingPlus

In 2015 werden volgende cursussen georganiseerd:
•	 Kleur in je interieur
•	 Art journaling. Maak je eigen kunstzinnig dagboek
•	 Compositieregels in de fotografie

1.2. Cultuurraad

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur betreffende 
alle beleidsdomeinen die te maken hebben met culturele 
aangelegenheden. Deze raad bestaat uit vertegenwoordi-
gers van socio-culturele verenigingen die actief zijn in Lub-
beek en uit Lubbeekse deskundigen op cultuurvlak. 
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De cultuurraad kwam in 2015 7x samen in bestuursvergade-
ringen en 1x in algemene vergadering.

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. Beheersorgaan Gemeenschapscentrum 
Lubbeek (2014)

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Lub-
beek adviseert het gemeentebestuur betreffende het 
beheer van de culturele infrastructuur met het oog op 
cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuursprei-
ding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzon-
dere aandacht voor de culturele diversiteit. 

Het beheersorgaan is in 2015 niet bijeengekomen.  

2. Intern verzelfstandIgd agentschaP  
atelIer voor ceatIeve exPressIe

Op 18/12/2013 besliste de gemeenteraad om het Atelier 
voor Creatieve Expressie – ACE om te vormen van een VZW 
tot een IVA – Intern Verzelfstandigd Agentschap. Een IVA is 
een gemeentelijke dienst met operationele autonomie op 
financieel en beleidsmatig vlak ( personeelsomkadering, 
programmatie e.a.). Tegelijk werd ook het organieke regle-
ment van het beheersorgaan van het IVA ACE goedgekeurd; 
het beheersorgaan werd opgericht/ geïnstalleerd conform 
het decreet van 28/11/1974 betreffende het cultuurpact. Op 
23/06/2014 werd de samenstelling van het beheersorgaan 
goedgekeurd door het college van burgemeester en sche-
penen. 

Marijke Sué werd tijdelijk aangesteld als hoofd van het IVA 
ACE – beslissing college van burgemeester en schepenen 
03/02/2014. Op 26/02/2014 werd de beheersovereenkomst 
tussen de gemeente Lubbeek en het IVA ACE door de 
gemeenteraad goedgekeurd. 

Op 08/06/2015 besliste het 
schepencollege om de inschrij-
vingstarieven voor het schooljaar 
2015-2016 aan te passen. Er gelden 
aparte inschrijvingstarieven voor 
inwoners van groot-Lubbeek en 
voor niet-inwoners.

Er wordt voor het schooljaar 2015-
2016 voor het eerst ook gewerkt 

met een nieuw online registratie-, inschrijvings- en beta-
lingssysteem. Sommige cursisten lieten zich echter registre-
ren door een administratief medewerker van het IVA ACE en 
betaalden contant.

2.1. Doelstelling, doelgroep en aanbod

Het IVA ACE is verantwoordelijk voor het organiseren van 
lessen en activiteiten voor kinderen vanaf de leeftijd van 
6 jaar, jongeren en volwassenen met het doel om zich op 
een creatieve manier te kunnen uiten. Hierna wordt een 
overzicht gegeven van de lessen die georganiseerd werden 
tijdens het schooljaar 2014-2015. Begin september ( school-
jaar 2015-2016) werd het cursusaanbod grotendeels verder-
gezet. 
Er werd 1 tijdelijke cursus van 9 lessen georganiseerd in het 
schooljaar 2015-2016 (start september 2015): experimen-
teel werken met textiel. Wegens te weinig inschrijvingen 
(slechts 2 cursisten) werd deze cursus afgevoerd.

2.1.1. Kinderatelier ( 6 tot 12 jaar)

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

2.1.2. Jeugdatelier ( 12 tot 18 jaar)

Een verderzetting van het kinderatelier, aangepaste tech-
nieken en een eventuele voorbereiding op het volwassen-
atelier. 
•	 Woensdag van 17u00 tot 19u30 – 2 parallel groepen 

2.1.3. Tekenen ( volwassenen)

Kennismaken met verschillende grafische materialen ( pot-
lood, houtskool, pastel, ….), via opdrachten en verftechnie-
ken. 
•	 Donderdag van 13u30 tot 16u00 – 1 groep 
•	 Vrijdag van 13u30 tot 16u00  en van 18u00 tot 20u30  

telkens 1 groep 

2.1.4. Tekenen, schilderen en grafiek/ etsen ( volwasse-
nen)
Kennismaken met verschillende materialen, grafische- en 
verftechnieken. Er wordt ook een inleiding gegeven over de 
verschillende etstechnieken . Zowel hoogdruk als diepdruk 
komen aan bod, etsen, houtsnede, monotype, ….
•	 Donderdag van 13u00 tot 15u30 en van 18u00 tot 20u30 

– telkens 1 groep 
•	 Vrijdag van 13u00 tot 15u30 en van 18u00 tot 20u30 – 

telkens 1 groep 

2.1.5. Atelier 3D

Op een creatieve, driedimensionale manier bezig zijn met 
allerlei nieuwe technieken en materialen. 
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•	 Vrijdag van 18u30 tot 21u00 – 1 groep 

2.1.6. Kalligrafie ( kinderen, jongeren en volwassenen)

Kalligrafie ( kinderen, jongeren en volwassenen)
Van handschrift tot het leren van schoonschrift, kalligrafie 
…. 

•	 Maandag van 19u00 tot 21u30 – volwassenen
•	 Dinsdag van 19u00 tot 21u30 – 1 groep – volwassenen
•	 Woensdag van 14u00 tot 16u00 – 1 groep – kinderen en 

jongeren van 9 tot 16 jaar

2.2. Lesgelden

De inschrijvingsgelden moeten betaald worden voor de 
start van de lessen via het online registratie-, inschrijvings- 
en betalingssysteem www.lubbeek.be/vrije tijd/cultuur/ACE/
online inschrijvingen.

kalligrafie:
•	 Van januari tot en met april – 9 lessen: 36  euro
•	 Van september tot en met december – 9 lessen: 50 euro 

voor inwoners groot Lubbeek/65 euro voor anderen

lesgelden kinderatelier, jeugdatelier, tekenen, grafiek-
tekenen-schilderen of atelier 3D:
•	 Vanaf de kerstvakantie: 80 euro
•	 Vanaf de paasvakantie: 40 euro
•	 Voor het hele schooljaar 2015-2016 : 160 euro voor 

inwoners groot Lubbeek/200 euro voor anderen
 
2.3. Locatie en Infrastructuur

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

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

2.4. Personeel 

De administratie van het IVA ACE werd bij de omvorming 
overgenomen door één van de administratief medewerkers 
van de buitenschoolse kinderopvang – 19/38. De admi-
nistratie van het IVA ACE is alle werkdagen bereikbaar van 
9u00 tot 12u00. Dit via email ace@lubbeek.be of telefonisch 
016/256698  -  016/256498. 

Zoals eerder aangegeven werd Marijke 
Sué aangesteld als hoofd van het IVA 
ACE; ze is eveneens afdelingshoofd 
van de dienst Vrije Tijd, Welzijn en 
Burgerzaken – 38/38. Ze is bereikbaar 
tijdens de kantooruren of na afspraak – 
016/47.97.25. 

Er zijn 3 leerkrachten aangesteld in contractueel verband 
– 1,34 VTE; Er  zijn 2 vrijwillige lesgevers voor de lessen kal-
ligrafie. 

De gemeentelijke poetsdienst zorgt voor het onderhoud 
van de lokalen. 

2.5. Beheersorgaan

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

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

Stemgerechtigde leden
Raf De Canck ( N.VA), Heleen Vangeel ( N.VA), Luc Nouwen ( 
N.VA), Steven Vanhemelryck(  N.VA), Hugo Simoens ( CD&V), 
Jo Pierson ( CD&V), Julie Hendrickx ( CD&V), Francis Mossel-
mans ( Open VLD), Jan Vanbrusselt ( Open VLD), Ann De Mar-
telaer (GROEN!), Mon Celis ( Lubbeek Leeft), Alfred Mannaert 
( Sp.a), Guy Commers en Kristien Manteleers ( vertegenwoor-
digers van de gebruikers). 

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

Het beheersorgaan kwam samen op 17/03, 05/05 en 
19/05/2015. Tijdens de eerste bijeenkomst werd de voorzit-
ter, ondervoorzitter en secretaris gekozen. Raf De Canck 
werd verkozen tot voorzitter, Julie Hendrickx tot ondervoor-
zitter en Mon Celis tot secretaris. 

Binnen de schoot van het beheersorgaan werd een huis-
houdelijk reglement voor de gebruikers opgesteld. Het 
reglement bevat een aantal praktische en organisatorische 
richtlijnen om de goede orde in het atelier te bevorderen. 
Het werd op 12/01/2015 goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen. 

2.6. Opendeurweekend

Op zaterdag 20/06 en zondag 21/06 vond het open-
deurweekend plaats. Het werd op vrijdag 19/06 plechtig 
geopend door de schepen van cultuur/ ACE Davy Suffeleers; 
dit in aanwezigheid van een aantal prominenten, de cursis-
ten en de leerkrachten. Het openingsmoment werd gevolgd 
door een receptie. 
De tentoonstelling werd opgesteld door de leerkrachten. 
Het was een leuke gelegenheid voor de cursisten om hun 
werken te tonen aan vrienden en familieleden. Voor het bre-
dere publiek en ‘toekomstige’ cursisten was het een uitgele-
zen kans om kennis te maken met de werking van het atelier. 
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2.7. Cijfergegevens

Zie bijlagen ACE   

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 Grab-
bel & 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 jeugdver-
enigingen  naartoe om eventuele problemen te bespreken. 
Regelmatig verschijnt er ook een uitgave van de jongeren-
krant die door de jeugddienst gemaakt wordt. 
Via preventiepakketten voor de scholen komt de jeugddienst 
ook in contact met andere diensten. Verkeerslessen gebeu-
ren in samenwerking met de politie, lessen over gezonde 
voeding worden besproken met de milieudienst, enz. 

3.1. Subsidies aan jeugd

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

3.2. De jeugdraad

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

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 zes weken uitgewerkt te worden gaande 
van 6 juli 2015 tot 14 augustus 2015. Net zoals voorgaande 
jaren was er zowel voor de Grabbel als voor de Swap op al 
deze dagen ochtendopvang voorzien. Concreet betekent 
dit dat iedereen officieel vanaf 07.45u op de vakantiewer-
king terecht kon. Na de activiteiten werd er ook avondop-
vang georganiseerd en dit van 16.00u tot 17.30u.  

•	 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 begelei-
ders van de vakantiewerking zelf.  

•	 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 middag-
pauzes, plaspauzes, uitstappen, … .  

•	 Het doelpubliek (inclusiewerking) 
Het is zo dat alle kinderen welkom zijn op de vakantie-
werkingen van Lubbeek. Iedereen staat ook degelijk 
voor iedereen. Er wordt nooit iemand geweigerd. Zowel 
valide als mindervalide, 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 behoefte hebben voor aparte wer-
kingen voor hun kinderen. Door de opname van hun kind 
in een “gewone” werking, wordt het kind vaak meer gesti-
muleerd om bepaalde grenzen te verleggen 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   
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4. sPort

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

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 2015 waren er minstens 47 sportverenigingen actief in 
Lubbeek, waarvan 20 erkende, 18 zijn aangesloten bij de 
sportraad en 17 ontvingen een subsidie. Er werd 16.830 EUR 
werkingssubsidie verdeeld over alle 17 sportverenigingen, 
12 clubs met een jeugdwerking kregen nog een bijkomende 
subsidies via het jeugdbegeleidingssubsidiereglement 
(12.200 EUR in totaal). 

4.2. Anders georganiseerde sport

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

Diverse evenementen werden georganiseerd door de sport-
dienst of in samenwerking met de sportdienst. Onderstaande 
oplijsting is een niet-limitatieve weergave van de belangrijk-
ste.

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

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

•	 Een kleutersportdag te Oud-Heverlee met 107 deelnemers 
(ism verschillende gemeenten dus niet alle deelnemers 
kwamen uit Lubbeek)

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

•	 2 maal ‘Kijk, ik fiets’: een fietsinitiatie te Lubbeek voor alle 
kinderen die net zonder steunwieltjes leren fietsen en 
waaraan 32 kleuters deelnamen.

•	 De Memorial Van Damme. Jongeren 
konden gratis gaan kijken naar de 
Borlée’s en co. 18 tieners gingen mee 
met de bus naar het Koning Boude-
wijnstadion. 

•	 Een scholenveldloop voor alle Lubbeekse scholen.
•	 Sportacademie: naschoolse sport te Linden/Binkom/Pel-

lenberg/Lubbeek. Acht uur naschoolse sport op school 
verspreid over alle deelgemeenten. Van oktober tot begin 
juni hadden 135 kinderen een extra uurtje sport op school 
dankzij de sportacademie. Dit jaar nam ook Lubbeek voor 
het eerst deel, zij organiseren dit al jaren zelf maar deden 
beroep op de Lubbeekse sportacademie voor sport na 
school voor kleuters

•	 Sportacademie: multimove. 15 kinderen namen deel aan 
de eerste woensdaglessenreeks multimove in Lubbeek. 
(NIEUW IN 2015)

•	 Sportacademie onderhoudsgym. 15 senioren in Linden 
en 25 senioren in Lubbeek kwamen wekelijks een uurtje 
onderhoudsgymmen. (NIEUW IN 2015)

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

•	 In samenwerking met FC Binkom, SMS Lubbeek en het 
parochiecentrum Linden organiseerden we een eerste 
editie van de marathon van Lubbeek, een loopcriterium 
met straten- of boslopen in de respectievelijke deelge-
meenten. (NIEUW IN 2015)

Het grootste project blijft echter steeds de sportweken. Twee 
weken per jaar bieden we sportkampen aan i.s.m. de Lub-
beekse sportverenigingen voor kinderen van 4 tot 16 jaar. De 
Paassportweek had 260 deelnemers, de zomersportweek 298 
en aan beide sportweken hielpen in totaal meer dan 10 ver-
schillende sportclubs mee. 

4.3. Doelgroepenwerking

Hiermee wordt het verhogen van de sportparticipatie van 
kansarmen, allochtonen en andersvaliden beoogd.

De Lubbeekse sportdienst nam deel aan de organisaties van 
het Regionaal G-Sportkamp, SportAVAL & junior-sportAVAL, 
een sportkamp en twee sportdagen voor andersvaliden. 

De sportdienst sloot met het OCMW een samenwerkingspro-
tocol af. In 2015 werd voor een bedrag van 1.765,90 euro 
sportcheques uitgegeven, hiermee konden cliënten van het 
OCMW lidgelden van sportclubs of de aanschaf van sportkle-
dij betalen. 

4.4. Optimalisatie sportinfrastructuur

De voetbalterreinen van FC Binkom kregen een nieuwe gras-
mat.    
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5. bIblIotheek 

Het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (6 juli 2012) legt aan de 
openbare bibliotheek een aantal verplichtingen op, die 
in het meerjarenplan van de gemeente zijn opgenomen 
onder de noemer van “Vlaamse beleidsprioriteiten”. In het 
Vlaamse bibliotheekbeleid wordt de klemtoon gelegd op  
het ter beschikking stellen van een pluriform informatie-
aanbod voor raadpleging en uitlening, het stimuleren van 
de cultuureducatie en de leesmotivatie, het verhogen van 
de informatiegeletterdheid en de mediawijsheid,  en de 
samenwerking met het onderwijs. Hierna volgt het verslag 
van de acties, die de bibliotheek in het afgelopen werkjaar 
ondernam ter uitvoering van de uitvoering van het Vlaams 
Bibliotheekbeleid. 

5.1. Het ter beschikking stellen van gedrukte 
en digitale media.

5.1.1. De collectie

Collectieomvang Gedrukt Digitaal Totaal

Lubbeek 20738 8141 28879

Linden 8332 0 8332

Pellenberg 4589 0 4589

Binkom 1853 0 1853

Magazijn 8493 4854 13347

Totaal 44005 12995 57000

Aanwinsten Gedrukt Digitaal Totaal

Lubbeek 1338 547 1885

Linden 352 0 352

Pellenberg 259 0 259

Binkom 260 0 260

Magazijn 0 0 0

Totaal 2209 547 2756

Afvoer Gedrukt Digitaal Totaal

Lubbeek 1746 182 1928

Linden 2406 0 2406

Pellenberg 7 0 7

Binkom 3 0 3

Magazijn 12 0 12

Totaal 4174 182 4356

5.1.2. De uitlening
5.1.2.1. De publieksuitleningen

Op 31/05/2015 werd de uitleenpost van Linden opgeheven 
en omgevormd tot schoolbibliotheek.  
De onderstaande tabel bevat de uitleencijfers van de hoofd-
bibliotheek van Lubbeek. 

Uitleningen Gedrukt Digitaal Totaal

Jeugd 32306 6385 38691

Volwassenen 23681 15051 38732

Totaal 55987 21436 77423

5.1.2.2. De schooluitleningen.

Het betreft: 
•	 de maandelijkse klasbezoeken aan de hoofdbibliotheek 

van Lubbeek door de vrije basisschool van Lubbeek: 
kleuter en lager onderwijs (16 klassen - 306 leerlingen);

•	 de veertiendaagse klasbezoeken aan de schoolbiblio-
theek van Linden door de gemeentelijke basisschool van 
Linden: kleuter en lager onderwijs (19 klassen - 380 leer-
lingen);

•	 de veertiendaagse klasbezoeken aan de schoolbiblio-
theek van Linden door de vrije basisschool van Linden: 
3de kleuterklas, 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar (8 klassen 
- 151 leerlingen); 

•	 de veertiendaagse klasbezoeken aan de schoolbiblio-
theek van Binkom door de gemeentelijke basisschool van 
Binkom: kleuter en lager onderwijs (9 klassen - 115 leerlin-
gen);

•	 de veertiendaagse klasbezoeken aan de schoolbiblio-
theek van Pellenberg door de gemeentelijke basisschool 
van Pellenberg: kleuter en lager onderwijs (14 klassen - 
225 leerlingen).

5.1.2.3. De bediening van rusthuizen en/of serviceflats.
Het betreft het leveren van boekenpakketten aan:
•	 het rusthuis Sint-Domenicus te Lubbeek: 5 pakketten van 

20 tot 25 boeken;
•	 het rusthuis Oase te Binkom: 1 pakket van 25 boeken.

5.1.3. Leners en lenersbereik.
5.1.3.1. Lenersaantal.

Tabel op volgende pagina geeft een overzicht van het 
aantal leners van de hoofdbibliotheek volgens leeftijds-
groep en woonplaats. 

Leners 18- 18+ Totaal

Lubbeek 429 610 1039

Linden 150 305 455

Pellenberg 100 164 264

Binkom 91 114 205

Subtotaal 770 1193 1963

Elders 135 134 269

Totaal 905 1327 2232
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5.1.3.2. Lenersbereik.

Leners % 18- 18+ Totaal

Lubbeek 43,55  13,32 18,68

Linden 16,16 7,66 9,27

Pellenberg 22,93 9,23 11,93

Binkom 30,43 9,31 13,46

Totaal 29,12 10,32 13,82

5.2. Het organiseren van of participeren aan lo-
kale activiteiten ter bevordering van de leescul-
tuur

Het betreft:
•	 de organisatie van een vertelactiviteit met Hikketakketoe: 

op 23/02 aan het 3de leerjaar van de gemeentelijke basis-
school Pellenberg, op 23/02 aan het 3de leerjaar van de 
vrije basisschool Linde, op 05/03 aan het 3de leerjaar van 
de vrije basisschool Lubbeek, op 05/03 aan de tweede 
graadklas (3de en 4de leerjaar) van de gemeentelijke basis-
school Binkom (aantal vertelsessies: 4 );  

•	 de deelname aan de boekenbeurs van de gemeentelijke 
basisschool van Linden op 13/03 met een bibliotheekstand  
en boekenquiz (aantal deelnemers aan de quiz: 12); 

•	 de deelname aan de actie “Steenuil in boerennatuur” van 
Natuurpunt Lubbeek op 07/06 met een bibliotheekstand 
en een boekenquiz (aantal deelnemers aan de quiz: 30); 

•	 de deelname aan de viering van 200 jaar Octaaf op 14/06 
met een bibliotheekstand;

•	 het houden van een voorleessessie (1uur): op 09/11 aan het 
4de leerjaar van de vrije basisschool Linden, op 10/11 aan 
het 3de leerjaar van de vrije basisschool Lubbeek, op 12/11 
aan het 4de leerjaar van de gemeentelijke basisschool Pel-
lenberg, op 12/11 aan het 4de leerjaar A van de gemeente-
lijke basisschool Linden, op 12/11 aan het 4de leerjaar B van 
de gemeentelijke basisschool Linden, op 13/11 aan het 3de 
en 4de leerjaar (2de graadklas) van de gemeentelijke basis-
school Binkom (aantal voorleessessies: 6) ;  

•	 de organisatie van een workshop rond schrijven en illustre-
ren met Jan De Kinder (1u30): op 16/11 aan het 4de leerjaar 
van de gemeentelijke basisschool Linden, op 16/11 aan het 
4de leerjaar van de vrije basisschool Linden, op 19/11 aan 
het 4de leerjaar van de gemeentelijke basisschool Pellen-
berg, op 19/11 aan het 3de leerjaar van de vrije basisschool 
Lubbeek, op 20/11 aan het 3de en 4de (2de graadklas) 
van de leerjaar van de gemeentelijke basisschool Binkom 
(aantal workshops: 5).

5.3. Het organiseren van activiteiten ter bevor-
dering van de informatiegeletterdheid

Het betreft:
•	 individuele initiatielessen van 1 uur in het gebruik van de 

computer (Windows, tekstverwerking, mailing, internet) op 
afspraak: 02/02 (1 les), 09/02 (1 les), 16/02 (2 lessen), 23/02 (2 
lessen), 02/03 (2 lessen), 05/03 (1 les), 09/03 (2 lessen), 16/03 
(1 les), 23/03 (1 les), 30/03 (2 lessen), 02/04 (1 les), 09/04 (1 
les), 13/04 (2 lessen), 16/04 (1 les), 04/05 (1 les), 11/05 (1 les),      
18/05 (1 les) 01/06 (1 les), 08/06 (1 les), 16/07 (1 les) 29/07 (1 
les), 30/07 (1 les), 06/08 (1 les) (aantal lessen: 29);

•	 introductie- en/of instructiebezoeken: op 17/03 door de 
1ste kleuterklas van de vrije basisschool Lubbeek, op 
19/03 door het 4de en het 6de leerjaar van de vrije basis-
school Lubbeek, op 26/03 door de 2de kleuterklas van de 
gemeentelijke basisschool Pellenberg, op 02/04 door het 
4de leerjaar van de gemeentelijke basisschool Pellenberg 
(aantal introductie- en/of instructiebezoeken: 4); 

•	 instructie les rond catalogusgebruik: op 26/03 aan het 4de 
leerjaar van, de gemeentelijke basisschool Pellenberg.

5.4. Andere activiteiten

In de loop van het jaar werden alle kinderen geboren in 2012 
(3 jarigen) uitgenodigd voor een bezoek aan de bibliotheek. 
Bij hun bezoek ontvingen zij een kleine verrassing. In de 
begeleidende brief gericht aan de ouders werd het belang 
van het voorlezen op zeer jonge leeftijd beklemtoond. 137 
kinderen werden aangeschreven. 39 kinderen gingen in op 
de uitnodiging. Hiervan waren reeds 18 kinderen lid van de 
bibliotheek. 16 kinderen (13 % van de aangeschreven kinde-
ren die nog geen lid waren) werden als nieuw lid ingeschre-
ven. 5 kinderen werden geen lid.   
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grondgebiedzaken
1. ruImtelIjke ordenIng

De dienst ruimtelijke ordening - stedenbouw is gericht op 
het beheer, de inrichting en de duurzame ontwikkeling 
van de ruimte en de leefomgeving in onze gemeente. De 
kerntaken van de dienst ruimtelijke ordening kunnen in een 
aantal duidelijke items ingedeeld worden:

•	 Het adviseren, informeren en bijsturen van stedenbouw-
kundige aanvragen, meldingen en verkavelingsaanvra-
gen.

•	 Het afleveren van stedenbouwkundige attesten, steden-
bouwkundige vergunningen, meldingen en verkavelings-
vergunningen.

•	 Het uitvoeren van een stedenbouwkundig handhavings-
beleid, de zogenaamde bouwcontrole.

•	 Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) op 
basis van de visies die woorden weergegeven in het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

•	 Aanmaken, actualiseren en bijhouden van het plannen- 
en vergunningenregister.

•	 Opmaken kohieren: activeringsheffing onbebouwde 
percelen en masten en pylonen.

•	 Ondersteunende functie in het kader van het inventarise-
ren en opmaken van voetwegen.

•	 Opmaken van een vermoedenslijst van leegstaande 
bedrijfsruimten.

1.1. Ontvoogding

Sedert 01/09/2013 is de gemeente 
ontvoogd. Dit biedt als voordeel 
dat vergunningsaanvragen snel-
ler kunnen worden behandeld en 
afgeleverd. De tussenkomst van de 
voogdijoverheid valt immers weg.

1.2. Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoerings-
plannen (RUP):

1.2.1. Beeldkwaliteitsplan Linden
Het eindrapport van het beeldlwaliteitsplan Linden werd 
door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 23 
december 2015.

Doel:
Linden wordt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
(GRS) omschreven als een woonkern. Voor deze kern diende 
een totaalvisie uitgewerkt te worden in een nota met beeld- 
en kaartmateriaal.

Momenteel is in Linden geen echte centrumstraat aanwezig. 
Voorzieningen zitten deels in de Gemeentestraat, deels in 
de Wolvendreef en deels langs de N2. De gemeente wil het 
centrum van Linden terug opwaarderen door de Gemeen-
testraat en de Wolvendreef als centrumstraten te ontwik-
kelen. Het centrum van Linden wordt in grote lijnen afgeba-
kend langs Kerkdreef, Martelarenplein en Gemeentestraat 
tussen Kasteeldreef en Houwaartstraat, maar ook delen 
van de Nachtegalenstraat, Korenbloemstraat, Pastorijstraat, 
Wolvendreef en Kortestraat kunnen tot de centrumstraat 
gerekend worden. 
Het beeldkwaliteitsplan(masterplan) onderzocht de moge-
lijkheden van deze centrumstraat tot op perceelsniveau. In 
dat onderzoek diende ook het mobiliteitsaspect bekeken te 
worden.

Het creëren van een centrumstraat kan bevorderd worden 
door functiewijzigingen in gebouwen en ruimere bouwmo-
gelijkheden op het gelijkvloerse toe te staan ten behoeve 
van de ontwikkeling van lokale voorzieningen (kleinhandel, 
diensten, kantoorfunctie van een vrij beroep of zelfstan-
dige, beperkte kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid, 
horeca…). Deze functies mogen echter niet hinderend zijn 
voor de omliggende bebouwing. Grootschalige voorzienin-
gen, die de schaal van de woonkern overschrijden, moeten 
vermeden worden.
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Om een groter draagvlak te geven aan de centrumstraat en 
wonen boven winkels te stimuleren kan de bouwhoogte 
worden verhoogd tot 3 bouwlagen (gelijkvloers, 1ste ver-
diep en bewoonbare dakverdieping),voor zover dit niet 
hinderend is voor achterliggende bewoning. Om leegstand 
van de bovenliggende verdiepingen te voorkomen dienen 
deze een aparte grondontsloten toegang te hebben.
De creatie van een centrumstraat kan eveneens worden 
versterkt door het openbaar domein op te waarderen. Een 
herinrichting van de centrumstraat is aangewezen om het 
belang van de straat als drager van de ruimtelijke verkeers-
structuur te visualiseren. Hier wordt voorgesteld om ze als 
een dreef te ontwikkelen. De circulatie van de wegen in het 
centrum dient herbekeken te worden om zo het sluipver-
keer te verminderen.

Het beeldkwaliteitsplan focust dus op de bebouwing, de 
inrichting van (semi)-publieke (rest)ruimtes, de link met 
achtergelegen gebieden enz. Het beeldkwaliteitsplan zal 
niet enkel uitspraken doen over de aspecten die het visueel 
uitzicht bepalen (vormgeving, materiaalkeuze enz.), maar 
ook over de beleving en het functioneren van de ruimte 
(karakter, multifunctionaliteit, organisatie enz.).
Het doel van de opdracht was dus ruimer dan louter het 
opmaken van een beeldkwaliteitsplan, het impliceerde 
eveneens een stedenbouwkundige visie op de ruimte, een 
masterplan.

De bedoeling is dat het beeldkwaliteitsplan als richting-
gevend toetskader kan worden gebruikt bij de beoordeling 
van concrete bouwaanvragen. Indien gewenst kunnen 
‘harde’ richtlijnen worden verankerd met een gemeentelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan. De eventuele opmaak van een 
GRUP maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.
Tijdens de opmaak van dit beeldkwaliteitsplan (masterplan) 
was er interactie met de bevolking. Opmerkingen gemaakt 
tijdens dit overleg werden onderzocht en meegenomen ter 
verfijning van het plan en in het kader van de opmaak van 
een visie.

Ook de gecororaad werd betrokken en ingelicht bij de 
opmaak van dit beeldkwaliteitsplan.
Het werd ook afgetoetst bij de mobiliteitsraad, de ouder-
raad van de scholen, de handelaars.

1.2.2. RUP ‘kernversterking Lubbeek’:
Doel :
•	 Een bestemmingswijziging door te voeren voor de 

percelen gelegen te Linden,tussen de Nachtegalenstraat 
en de Kerkdreef, kadastraal gekend onder afdeling 4,  
sectie C nrs. 13k4, 13l4 en te Pellenberg, Lostraat, kadas-
traal gekend onder afdeling 3, sectie B nr. 181b3. Deze 
percelen behoren allen tot het gemeentelijk patrimonium 
en zijn momenteel in gebruik in Linden als deels voetbal-
terrein, deels speelruimte voor kinderen (skateramp) en 
deels bollenpark en in Pellenberg als voetbalterrein.

•	 De bestaande zonering (woonzone en woongebied 
met landelijk karakter) van voormelde percelen om te 
ruilen naar percelen die onmiddellijk aansluiten bij het 
hoofddorp ( dorpskern van Lubbeek –St.Martinus)  die 
via aankoop (minnelijke schikking) of onteigening in het 
patrimonium van de gemeente worden gebracht.

•	 De percelen in Linden en Pellenberg hebben een totale 
gezamenlijke oppervlakte van 19326m².

•	 Na omruiling zullen deze percelen aangewend worden 
om aan woonontwikkeling te doen. 

Er vonden een aantal informele overleggen plaats tussen de 
gemeente en de hogere overheden:

Een eerste informeel overleg vond plaats op 4 mei 2015:
Het vooroverleg met de hogere overheden heeft tot doel 
hun standpunt te kennen in de vooropgestelde planolo-
gische ruil in het RUP kernversterking en eventuele aan-
dachtspunten bij de verdere uitwerking. 
Tijdens dit overleg werd voorgesteld om het perceel kadas-
traal gekend onder afdeling 4, sectie A nr. 6s, ook gekend 
als het zogenaamd ‘Minnezangbos’ toe te voegen aan de 
zoneringsruil. Dit perceel maakt deel uit van de verkaveling 
Hoog-Linden en is volgens het gewestplan Leuven inge-
kleurd als woonpark.
De gemeenteraad besliste in zitting van 24 juni 2015 om het 
zogenaamd ‘Minnezangbos’ toe te voegen aan deze plano-
logische ruil.

Een tweede informeel overleg vond plaats op 26 november 
2015:
De gemeente heeft vragen bij de haalbaarheid van de 
woonontwikkeling aan de Dolaagweg die op een vorig 
overleg werd besproken en wenst af te toetsen in welke 
mate de site aan de gemeentelijke loods – die volledig in 
gemeente eigendom is – kan worden ontwikkeld in functie 
van kernversterking.
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1.2.3. Herziening RUP ‘Dorpskern Lubbeek’
In zitting van 17/12/2014 heeft de gemeenteraad zijn prin-
cipiële goedkeuring gegeven om het RUP ‘ Dorpskern 
Lubbeek’ in herziening te stellen voor wat betreft de zie-
kenhuissite, de kloostergebouwen en de (vroegere) school, 
omvattende het zuid- oostelijk gedeelte van de bestaande 
afbakening van het RUP ‘Dorpskern Lubbeek’. Deze herzie-
ning is gebaseerd op een masterplan dat UZ-Leuven heeft 
laten opmaken:  het ‘ zorgwonen’ wordt benaderd  als een 
kwestie van ‘wonen’waarbij de integratie in de samenleving 
vooropgesteld wordt. De klassieke verdeling over gespecia-
liseerde ‘instellingen’ voor ouderenzorg, geestelijk gezond-
heidszorg en/of gehandicaptenzorg moet daarbij verlaten 
worden ten behoeve van een opener, flexibeler model van 
levenslang wonen dat in haar basis een thuis kan bieden 
aan iedereen. 
Het denken in zorgniches wordt daarin vervangen door een 
dynamischer model van ‘zorggradient’, waabij de mate van 
zorgbehoevendheid, gaande van zwaar zorgbehoevend tot 
volledig zorgonafhankelijk binnen de af te bakenen zone 
wordt opgenomen.
Concreet betekent dit dat de afbakening van de kern moet 
verruimd worden waarbij de bestaande waterloop (Heren-
daalbeek) als grens gesteld wordt. Binnen de nieuw af te 
bakenen zone wordt geopteerd om andere bouwtypolo-
gieën toe te passen wat impliceert dat de voorschriften van 
het bestaand RUP moeten worden aangepast. 

=> In 2015 werd een rondvraag gedaan naar mogelijke ont-
werpers voor de opmaak van dit RUP.
De offertes lagen hoger dan het beschikbaar budget. Bijko-
mende kredieten dienden voorzien te worden via budge-
twijziging.

1.3. Planologische attest

De gemeenteraad leverde op 24 juni 2015 een gunstig pla-
nologisch attest af aan het bedrijf N.V. André Celis op de 
locatie gelegen te Lubbeek, Staatsbaan 119. 
Het betreft een uitbreiding op korte termijn, waarbij de 
uitbreiding gerealiseerd wordt door inkrimping van de buf-
ferzone tot op 5m van de achterste perceelsgrens van de 
woonkavels kant Dunberg ( nrs. 42 tot 48) en  mits rekening 
gehouden wordt met de volgende voorwaarden: 
- de 4m hoge muur (geluidsmuur) door te trekken tot de 
gehele breedte van de bedrijfssite aan de kant van de Dun-
berg.
- geen materiaal te stapelen hoger dan de voorziene muur 
of geen enkele draagconstructie mag opgericht worden 
in de huidige bufferzone die de hoogte van de muur in de 

buffer zou overschrijden.
De aflevering van dit planologisch 
attest impliceert dat de gemeente 
Lubbeek er dan toe verplicht is om 
binnen het jaar na de afgifte van 
het planologisch attest een voor-
ontwerp van ruimtelijk uitvoerings-
plan op te maken.

1.4. GECORO

De Gecoro adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van 
een ruimtelijk structuurplan en de
ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder ver-
strekt ze advies over stedenbouwkundige
verordeningen en bezwaarschriften. De Gecoro kan advies 
geven over vergunningsaanvragen en, meer in het alge-
meen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke
ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit 
eigen beweging.

In 2015 heeft de raad 3-maal vergaderd. 
Volgende belangrijk advies werden uitgebracht:
- Een advies met betrekking tot het ingediend planologisch 
attest door N.V. André Celis..

1.5. Vergunningen

1.5.1. Bouw 
In 2015 werden er 181 stedenbouwkundige aanvragen inge-
diend. Ongeveer een ex aequo ten opzichte van 2014. Een 
daling met een 40-tal aanvragen ten opzichte van 2013. De 
bouwsector kende de voorbije jaren een crisis. (2014:183 
2013:221)

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

•	 Woningen: 
Er werden stedenbouwkundige vergunningen verleend 
voor:
•	31 nieuwe woningen  (2014:29 - 2013: 44)
•	5 bestaande woningen werden afgebroken en heropge-

bouwd tot 6 nieuwe woningen
•	5 appartementsgebouwen met in totaal 43 woongele-

genheden (2014:1 appartementsgebouw met 3 woon-
gelegenheden - 2013:3 appartementsgebouwen met in 
totaal 35 woongelegenheden )

•	2 gebouwen met in totaal 4 handelsruimten en 16 appar-
tementen 

•	1 bedrijfswoning

•	 Verbouwingen en uitbreidingen van woningen: 
43 vergunningen werden toegestaan. (2014:34 - 2013:50)

•	 Verbouwingen en uitbreidingen van andere 
gebouwen dan woningen: 
5 vergunningen werden goedgekeurd voor onder andere:
•	het regulariseren van gesloopte loodsen;
•	het uitbreiden van een bestaande telecommunicatiesta-

tion;
•	het uitbreiden van een paardenstalling;
•	het afbreken van een oude stalling en de nieuwbouw van 

een paardenstalling met mestvaalt.
•	het vervangen van een bestaand sas met bijhorende 

technische- en terreinaanleg werken horend bij de Lidl-
winkel 
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•	 Kleine werken, ook werken van geringe omvang 
genoemd:
•	45 vergunningen werden goedgekeurd voor onder 

andere het plaatsen van reclameborden, bouwen van 
een carport, bouwen en verbouwen van bijgebouwen, , 
aanbouwen van een aanbouw, plaatsen van verhardin-
gen, slopen van gebouwen, wegenis, plaatsen container, 
aanleggen van een poel, overwelven van een gracht, 
plaatsen van paardenstallen, vervangen van garage-
poorten door vensters, verhogen van het niveau, her-
stellen schuur, plaatsen van afspanningen, isoleren van 
de woning, vergroten van raamopeningen, enz..  (2014: 
39  - 2013:42)

•	28 vergunningen werden goedgekeurd voor het vellen 
van bomen. (2014:37 - 2013:26)

•	 Enkele in het oog springende vergunningen:
•	Er werd aan Aquafin een vergunning afgeleverd voor de 

riolerings- en collectorwerken. 
•	Er werd een vergunning afgeleverd aan de Vrije 

Gemengde Basisschool voor het verharden van een 
parking achter de schoolgebouwen aan Heurbeek 

•	Omgevingswerken aan de monumentale Sint-Martinus-
kerk

•	 Het gemeentebestuur Lubbeek bekwam vergunnin-
gen voor: 
•	Aanpassingen aan de oorspronkelijke vergunning van 

GBS “De Stip”.
•	Aanleggen van parkeerplaatsen en het vellen van twee 

bomen
•	Uitbreiden van de school in Pellenberg met 7 klaslokalen 

en aanhorige functies

•	 Weigeringen:
Er werden in totaal 13 stedenbouwkundige aanvragen 
geweigerd.  (2014: 9 - 2013:12)

•	 Meldingsplichtige werken: 
17 meldingen ingediend voor voornamelijk het verbou-
wen van de woning (uitbreidingen), aanbouwen van 
veranda’s. (2014:22 - 2013:31)

1.5.2. Verkavelingen
In 2015 werden er 36 verkavelingsaanvragen ingediend. Het 
gaat zowel om nieuwe aanvragen, aanvragen tot verkave-
lingswijziging als verzakingen. (2014: 28 2013: 39)
16 verkavelingsaanvragen werden goedgekeurd voor in 
totaal 59 nieuwe bouwloten. (2014: 67 nieuw loten 2013: 22 
nieuwe bouwloten).
10 verkavelingswijzigingen werden goedgekeurd. (2014: 12 
2013:12).
Er werden 14 verzakingen van verkave-
lingen goedgekeurd voor in totaal 30 
loten. (2014: 7 vr. 15 loten 2013: 13 vr.38 
loten)
Verzaking, omschreven als eenzijdig 
afstand doen vanuit de verkavelingsver-
gunning verkregen rechten, kan gebeu-
ren door de eigenaar van alle loten in de 

verkaveling of in geval van akkoord door alle eigenaars van 
de verkaveling.

1.5.3. Bouwmisdrijven
10 bouwmisdrijven werden vastgesteld. ( 2014: 15 2013: 
13)

1.5.4. Stedenbouwkundige attesten
17 aanvragen ingediend tot het bekomen van een ste-
denbouwkundig attest, waarvan 1 negatief en 9 positief. 
(2014:12 - 2013: 8)

1.5.5. Deling goed
Het betreft hier opsplitsingen of delingen van eigendom-
men zonder dat er een verkavelingsvergunning werd afge-
leverd.
Er werden 32 aanvragen ingediend en behandeld. (2014:14 
- 2013: 29)

1.5.6. Stedenbouwkundige inlichtingen door notarissen
Er werden in totaal 351 inlichtingen aangevraagd, onder-
verdeeld per deelgemeente geeft dit volgende resultaten. ( 
2014: 561 2013: 383)
Binkom: 49 (2014:94 2013:52)
Pellenberg: 48 (2014:86 2013:45)
Lubbeek: 155 ( 2014:258 2013:199)
Linden: 99 (2014:123 2013: 87)
De stedenbouwkundige inlichtingen worden gevraagd in 
het kader van de verkoop van een eigendom of eigendoms-
overdracht.

1.6. Contacten Agentschap RWO Vlaanderen

De gemeente Lubbeek is een ontvoogde gemeente.  Toch 
wordt er op regelmatige tijdstippen overlegd met de rela-
tiebeheerder van het Departement RWO- Ruimtelijke Orde-
ning Vlaams-Brabant over stedenbouwkundige dossiers 
of aanvragen. Deze overlegmomenten gebeuren (soms) in 
aanwezigheid met de behandelend ambtenaar van de buur-
gemeente Holsbeek (intergemeentelijk overleg). Het vormt 
de bedoeling op deze overlegmomenten complexere dos-
siers te bespreken.
In 2015 werden 1 overlegmomenten georganiseerd waarop, 
voor Lubbeek, 2 dossiers besproken werden en oplossingen 
aangereikt.
De meeste contacten gebeuren nu via mail en is afhankelijk 
van de complexiteit van het dossier.

1.7. Gegevens omtrent leegstand en verwaar-
lozing bedrijfsruimten:

Op de inventarislijst komen de volgende panden voor die 
leegstaan en/of verwaarloosd zijn, nl. panden gelegen te 
Lubbeek
- Bollenberg 112
- Kroonstraat 4+
- Ambachtenlaan 4
- Staatsbaan 94
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1.8. Lijst beschermde monumenten en stads – 
en dorpsgezichten:

In 2015 werden geen nieuwe gebouwen, dorpsgezichten en 
landschappen op een beschermingslijst geplaatst en even-
min definitief beschermd.

De lijst met beschermde monumenten, dorpsgezichten en 
landschappen in 2015 bestaat uit :
•	 Linden, de kasteelhoeve en het kasteel de Beauffort 

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 poort-
gebouw en hoofdgebouw, de gevels en bedakingen van 
het hoofdgebouw van de pastorij van de St.Martinuskerk 
Lubbeek, 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 
monument ( M.B. 19/05/2005).

•	 Lubbeek, het Goorbroekhof, als monument (M.B. 
01/10/2002).

•	 Lubbeek, het Goorbroekhof, de onmiddellijke omgeving, 
als dorpsgezicht ( M.B.01/10/2002).

•	 Lubbeek, een groep oude hulstbomen in tuin Drogenhof 
40, als monument ( M.B. 08/11/1996).

•	 Pellenberg, het domein Hottat, als dorpsgezicht ( M.B. 
06/01/1992).

•	 Pellenberg, de dorpskern van Pellenberg, als dorpsgezicht 
( M.B. 08/12/2000).

•	 Pellenberg, de Sint-Pieterskerk met inbegrip van het 
meubilair alsook de bakstenen muur, als monument (M.B. 
12/10/1994).

•	 Pellenberg, de Sint-Pieterskerk en het ommuurde kerkhof; 
als dorpsgezicht ( M.B. 12/10/1994).

•	 Pellenberg, de elektromechanische maalderij Wierinckx 
met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend 
deel van uitmaken, als monument (M.B. 04/03/2004).

•	 Pellenberg, de onmiddellijke omgeving van de Gasthuis-
molen, als dorpsgezicht (M.B. 04/03/2004).

•	 Binkom, Boutersemstraat, Kwikkelberg, Schakelveld-
straat, de taxus met inbegrip van een cirkelvormige 
zone met een straal van 24 m rondom de boom en een 

boomkapel, met uitzondering 
van de 2 woningen die binnen de 
straat liggen, als monument ( M.B. 
12/07/2010).
•	Lubbeek, Klein Drogenhofstraat, 
vijftien knotbomen van zomereik 
en een gedeelte van de straat, als 
monument (M.B. 12/07/2010).
•	Linden, het kasteeldomein de 
Beauffort,wegens de historische 
en wetenschappelijke waarde en 
omvattende de percelen gelegen 

te Linden, Diestsesteenweg 31, 37; Kerkdreef 1, 3, 5, 7; 
Nachtegalenstraat; Wolvendreef; bekend ten kadaster 
: Lubbeek, 4e afdeling, sectie C nrs. 100e,13z3,73a, 74, 
75a, 79, 80, 81, 81/02, 85c, 85d, 85f, 88b, 88d, 90a, 96f3, 
96h, 96z2, 96z3, 97e, 97s3, 98, 99, als monument (M.B. 
12/07/2010).

•	 Lubbeek, het kasteeldomein Gellenberg, wegens de his-
torische en wetenschappelijke waarde en omvattende de 
percelen gelegen te Lubbeek, Gellenberg 93, Hertswinkel-
weg, kadastraal gekend onder 1e afd, sectie 361k, 361m, 
362h, 362k, 364m, 364n, 364p, 366, 367e, als monument 
(M.B. 10/08/2010).

•	 Binkom,de Sint-Jan –De Doperkerk en het kerkhof als 
monument en de dorpskern van Binkom, als dorpsgezicht 
(M.B. 04/06/2013).

•	 Linden, het 17de –eeuwse hof van Raalbeek en de 
pastorie van 1887 naar het ontwerp van Louis Van Aren-
bergh, vanwege de historische en artistieke waarde 
omvattende de percelen gelegen te Linden, Gemeen-
testraat 23 en 35, als monument (M.B. 06/11/2014).

1.9. Omgevingsvergunningen

Sinds 1 oktober 2015 worden de milieuvergunningen 
behandeld door de dienst ruimtelijke ordening en steden-
bouw. 
Dit kadert in een reorganisatie van de diensten binnen het 
gemeentehuis.
Er werd een dienst omgevingsvergunning gecreëerd.

Binnen afzienbare tijd (23 februari 2017) wordt immers het 
vergunningenstelsel eenvormig wordt gemaakt. Steden-
bouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen, mel-
dingen en milieuaanvragen zullen vanaf dan behandeld 
worden onder de noemer omgevingsvergunningen.

Tot voormelde datum worden de milieuaanvragen inge-
diend en behandeld volgens de huidige VLAREM -wetge-
ving (Vlarem I).

Voor hinderlijke inrichtingen is het verplicht te beschikken 
over een milieuvergunning.
Er worden 3 soorten onderscheiden: klasse 1-inrichtingen, 
klasse 2-inrichtingen en klasse 3-inrichtingen. Laatste 
worden onder de vorm van meldingen ingediend.

In 2015 werden 1 milieuvergunningklasse 1, 6 milieuvergun-
ningen klasse 2 en 20
meldingen van klasse 3 opgenomen in het milieuvergun-
ningenregister.   

2. huIsvestIng

Bij de dienst huisvesting kan je terecht voor allerlei vragen 
omtrent wonen: huisvestingspremies en tegemoetkomin-
gen, woningkwaliteit (klachten onbewoonbaar en onge-
schikt).De dienst is ook belast met het opstellen van het 
leegstandsregister. Het organiseren van een woonoverleg 
twee maal per jaar behoort ook tot de taken van deze 
dienst.
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2.1 Aanvullende gemeentelijke verbeterings- 
en aanpassingspremie.

De gemeente Lubbeek geeft een aanvullende gemeente-
lijke verbeterings- en aanpassingspremie aan eigenaars of 
huurders onder dezelfde voorwaarden van het besluit van 
de Vlaams Regering van 18 december 1992 en voor de helft 
van het bedrag dat toegekend werd door Wonen-Vlaande-
ren.

In 2015 werden er in totaal 20 premie aanvragen ingediend, 
waaronder 5 aanvullende gemeentelijke aanpassingspre-
mies en 15 aanvullende gemeentelijke verbeteringspremies.
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2.2.De FRGE (Fonds ter Reductie van de Glo-
bale Energiekost)Lening

Sinds 1 januari 2015 is energie besparen een regionale 
bevoegdheid en werd de FRGE-lening vervangen door de 
Vlaamse Energielening. Op 1 juli 2015 werden een aantal 
belangrijke wijzigingen ingevoerd met betrekking tot 
de Vlaamse energielening. Er werd een nieuwe geünifor-
meerde lijst opgesteld die de investeringen bevat die in 
aanmerking komen voor een energielening.

2.3 Kwaliteitsonderzoeken

In 2015 werden 3 kwaliteitsonderzoeken aangevraagd. 
Bij de kwaliteitsonderzoeken op basis van art.15 van de 
Vlaamse wooncode (2) werden de gebreken tijdig hersteld 
en was een burgemeestersbesluit nemen niet nodig, het 
besluit van de burgemeester genomen op basis van art.135 
van de Nieuwe gemeentewet(1) kon ook terug opgeheven 
worden.

Woningen waarvoor een burgemeestersbesluit tot onge-
schiktheid/onbewoonbaarheid genomen wordt komen 
terecht op een lijst van het gewest en moeten een belasting 
betalen. Die lijst wordt ieder kwartaal aan de gemeente 
opgestuurd.In 2015 stonden 5 panden geregistreerd op 
de gewestelijke lijst van de ongeschikte en onbewoonbare 
woningen (Kerkdreef 5, Kerkplein 38, Krekeldries 3, Nach-
tegalenstraat 95 en Papenveld 3) en twee op de lijst van de 
verwaarloosde woningen. (Krekeldries 3 en Tiensesteenweg 
153) .

2.4. Conformiteitsattest

Wanneer een huurder een huursubsidie aanvraagt of wan-
neer de woning aan een sociaal verhuurkantoor verhuurd is, 
wordt er een woningcontrole gedaan door Wonen-Vlaande-
ren. Als de woning minder dan 15 punten scoort zal Wonen-
Vlaanderen automatisch en gratis een conformiteitsattest 
afleveren.

In 2015 werden er in de gemeente Lubbeek voor 7 wonin-
gen een conformiteitsattest afgeleverd in het kader van een 
aanvraag voor een huursubsidie.

2.5. Leegstand

Sinds 1 oktober 2010 is het inventariseren van leegstand 
op het grondgebied een gemeentelijke bevoegdheid. In de 
gemeente Lubbeek gebeurt de inventarisatie op basis van 
de criteria die opgenomen werden in het leegstandsregle-
ment van 29 juni 2011. 

Op 27/11/2013 werd door de gemeenteraad een leegstands-
heffingsreglement goedgekeurd waardoor eigenaars van de 
woningen die een jaar in het leegstandsregister zijn opge-
nomen, een leegstandsheffing moeten betalen.

Een aantal woningen uit de inventarisatie van 30 oktober 
2012 werden geschrapt omdat ze afgebroken werden, ver-
kocht of terug bewoond. De 13 woningen die opgenomen 
bleven in het leegstandsregister met datum van 30 oktober 
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2012 kregen in 2015 voor de eerste maal een aanslagbiljet 
toegestuurd.

2.6.Visitatiecommissie Sociaal Wonen arro 
Leuven

De gemeente Lubbeek heeft op 7 mei deelgenomen aan 
een gesprekstafel georganiseerd door een visitatiecommis-
sie van Wonen-Vlaanderen, die de prestaties van de sociale 
huisvestingsmaatschappij Swal moet beoordelen. Vooraf-
gaand aan dit gesprek werd een vragenlijst toegestuurd aan 
alle betrokken ambtenaren.

2.7. Lokaal woonoverleg

Twee maal per jaar wordt door de gemeente een lokaal 
woonoverleg georganiseerd. Hierop zijn de betrokken 
ambtenaren en politiek verantwoordelijken van het lokaal 
woonbeleid van de gemeente aanwezig en ook Wonen-
Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant, de sociale huis-
vestingsmaatschappij Swal en het sociaal verhuurkantoor 
SVK Hageland sturen een afgevaardigde. In 2015 was er een 
sociaal woonoverleg op 19 mei 2015 en op 12 december 
2015. Het belangrijkste punt dat besproken werd, was de 
ontwikkeling van het sociaal woonproject Hazeput.   

3. PatrImonIum

De dienst patrimonium staat in voor:

•	 het opstellen van huur-en bruikleenovereenkomsten, 
voor het opmaken van de administratieve aktes verleden 
voor de burgemeester en voor het bijhouden van het 
gemeentelijk repertorium;

•	 het toekennen van concessies van het openbaar domein
•	 het bijhouden van de rooilijnplannen van de gemeente ( 

procedure gemeenteraad)
•	 het opvolgen van de problematiek van private wegen 
•	 de voetwegen

3.1 Huur en bruikleenovereenkomsten

Huurovereenkomst Chirolokalen Binkom
De huurovereenkomst tussen de gemeente Lubbeek en de 
VZW Chiro Nemas Binkom  afgesloten op 17/12/2015, voor 
de Chiro lokalen en speelterreinen gelegen te 3211 Binkom, 
Schoolstraat 6, werd verlengd met een addendum tot 
22/12/2016 . De tussenkomst in de kosten van 100 euro per 
maand, werd tot nadere evaluatie behouden.

Bruikleenovereenkomst Lubko
Er werd een bruikleenovereen-
komst afgesloten met de VZW 
Lubko voor het gebruik van de 
tijdelijke container geplaatst op 
de parking van de gemeente Lub-
beek, gelegen langs de Gellenberg, 
kadastraal gekend afdeling 1, sectie 
H, nr.123W. Deze container doet 
dienst als stapelplaats voor hun 
sportmateriaal.

Huurovereenkomst voor de gebouwen gelegen te Lub-
beek, Dorpsstraat 2 B, 2 D en 2 E
De huurovereenkomst afgesloten op 20/09/2001, voor de 
gebouwen gelegen te Lubbeek, Dorpsstraat 2B,2D en2E, 
kadastraal gekend sectie F, deel van nr.47 P, eigendom van 
de VZW Religieuzen Dominicanessen, Dorpskring 19, 3210 
Lubbeek werd verlengd met een addendum tot 31/12/2015 
door middel van bijgevoegd addendum.

De gebouwen gelegen te 3210 Lubbeek, Dorpsstraat 2B, 2D 
en 2 E werden verkocht aan de KUL, de notariële akte werd 
nog niet verleden en hierdoor kan de gemeente Lubeek 
nog geen huurovereenkomst met de KUL afsluiten.

Tussenkomst waterfactuur zusters dominicanessen
Er werd in 2015 aan de VZW Religieuzen Dominicanessen, 
1067,64 euro  betaald als tussenkomst in de eindafrekening 
van de waterfactuur voor de periode van februari 2014 tot 
maart 2015. Van het Maartje werd 256,08 euro teruggevor-
derd als tussenkomst in het factuur voor hun deel van het 
waterverbruik.

3.2. Aan- en verkoopaktes, recht van opstal en 
erfpacht, gratis grondafstand, overeenkom-
sten

Verkoop van een strook grond gelegen langs de Lostraat
De gemeenteraad keurde de verkoop van een strook grond 
deel uitmakend van een perceel bouwland gelegen aan de 
Lostraat (rechts van nummer 20) goed. Dit perceel grond 
met kadastrale gegevens afdeling 3, sectie B nr.183P en met 
een oppervlakte van één are vierentwintig centiare (1 a, 
24 ca) werd verkocht voor een bedrag van tweeëntwintig 
duizend achthonderd euro (22.800,00 euro). De vraag tot 
aankoop van deze strook grond kwam van de aanpalende 
eigenaars ervan. Ze wensten  deze strook langheen hun 
eigendom aan te kopen, omdat dit hen zal toelaten om een 
toegang te verkrijgen vanaf de openbare weg naar het ach-
terliggende gedeelte van hun tuin

Akte recht van Opstal voor erosiewerken langs de Gel-
lenberg
De gemeenteraad keurde de akte recht van opstal op het 
perceel grond gelegen te 3210 Lubbeek, gekend ten kadas-
ter afdeling 1, sectie C nr.358m2 goed. De akte recht van 
opstal op dit perceel omvat het realiseren van kleinscha-
lige erosiebestrijdingsmiddelen op het in opstal gegeven 
perceel, namelijk de aanleg van een buffergracht aan de 
linkerzijde van het perceel naast Gellenberg 83, met een 
oppervlakte van 112 m² en deze te behouden voor een 
periode van 20 jaar. Hiervoor zal een éénmalige vergoeding 
betaald worden van o,5 ero per m², wat overeenkomt met 
een éénmalige vergoeding van 56 euro.Er werd voor dit 
perceel reeds een akte opstalrecht goedgekeurd door de 
gemeenteraad , maar de grond was bij het geven van dat 
opstalrecht door de eigenaars geschonken aan hun klein-
dochter. Deze beslissing werd terug ingetrokken.

Erfpachtovereenkomst oprichting nieuw politiegebouw 
– princiepsbeslissing
De gemeenteraad ging principieel akkoord om de grond 
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(site gemeentehuis en omgeving) waarop de politiezone 
Lubbeek een nieuw politiekantoor wil oprichten, en die 
eigendom is van de gemeente Lubbeek, ter beschikking 
te stellen via een erfpachtovereenkomst mits betaling van 
een canon en een jaarlijkse pachtvergoeding, waarvan het 
bedrag in een latere fase bepaald zal worden.

Gratis grondafstand van overblijvende stroken grond 
verkaveling NOVUS
De gemeenteraad keurde de ontwerpakte betreffende de 
gratis grondafstand van 4 stroken grond in de verkaveling 
NOVUS gelegen tussen de Houwaartstraat, de Gemeen-
testraat en de Tempelstraat goed. Deze gratis grondafstand 
werd als voorwaarde opgenomen in de verkavelingsvergun-
ning d.d. 29/09/2014 met dossiernummer 20.145 voor een 
verkaveling op het terrein gekend ten kadaster afdeling 4, 
sectie B, nrs. 240 G2, 240 D2, 240 W, 240 X, 240 Y, 240Z, 246 
M, 252 B, en 246 P, omvattend het creëren van 36 loten, 
waarvan 14 voor open bebouwing, 16 voor half - open 
bebouwing en 6 voor gesloten bebouwing. 

De verkavelaar verbindt zich ertoe de overblijvende stroken 
die afgebeeld staan als loten A,B,C en D op het verkavelings-
plan en onbelast af te staan om gevoegd te worden in het 
privaat domein van de gemeente. De ontwerpakte werd 
opgesteld door notaris Joz Werkck, Baron August de Becker-
Remyplein 61, 3010 Kessel-Lo. De percelen zijn bestemd om 
opgenomen te worden in het privaat patrimonium van de 
gemeente Lubbeek.

Facultatieve samenwerkingsovereenkomst met FED-Net
De gemeente Lubbeek heeft een samenwerkingsover-
eenkomst afgesloten met FED-Net.( goedgekeurd in de 
gemeenteraad in zitting van 23 december 2015)

Lokale besturen zijn bij vervreemding van onroerende goe-
deren gehouden om dit bij wijze van openbare verkoop te 
doen, zodat het gelijkheidsbeginsel wordt gerespecteerd. 
Het verkopen van een onroerend goed bij wijze van het 
FED-Net systeem heeft een voldoende openbaar karakter 
en zelfs een groter bereik dan een normale openbare ver-
koop, gezien de wijze waarop publiciteit wordt gevoerd 
door FED-Net.

FED-Net organiseert de publieke verkoop, verhuring, erf-
pacht, van publieke onroerende goederen over internet. Het 
is een doorzichtig en publiek controleerbaar systeem, geijkt 
in de FED-Net Codex en leidt tot een onderhandse trans-
actie die enkel tot stand komt onder controle en in handen 
van een vrij gekozen notaris of ander wettelijk bevoegde 
instantie of persoon in functie van het aanbod. Het is een 
open net, waaraan alle wettelijke bemiddelaars (vastgoed-
makelaars, notarissen, curatoren en alle 
andere) kunnen meewerken en aan 
elke consument die geïnteresseerd is 
het recht van vrije keuze van zijn eigen 
bemiddelaar wordt gegarandeerd, wiens 
bijstand gratis en vrijblijvend is en dat de 

bemiddelaar, wiens cliënt finaal de transactie behaalt, door 
FED-Net betaald wordt;

Het ondertekenen van deze facultatieve samenwerking 
houdt geen verplichting in om voor iedere verkoop een 
beroep te doen op FED-Net en omdat FED-Net geen ver-
goeding aanrekent voor haar diensten aan de verkoper en 
iedere geïnteresserde de mogelijkheid krijgt om te kopen, 
wordt deze dienstverlening niet beschouwd  als een over-
heidsopdracht;

Herinrichting Dorsstraat – goedkeuring overeenkom-
sten
In de gemeenteraad werden een aantal overeenkomsten in 
het kader van de verlegging van de beek in de Dorpsstraat 
goedgekeurd.

•	 De terreinbeschrijvingen opgesteld door de N.V. Aquafin, 
2630 Aartselaar, Dijkstraat 8, van de percelen kadastraal 
gekend afdeling 1, sectie B, nrs. 79 B en 84 K met een  
voorlopige schadevergoeding geraamd op 174,90 euro 
en van de percelen kadastraal gekend afdeling 1, sectie 
B, nrs. 78 G, 78 F en 69 S3  met een voorlopige schade-
vergoeding geraamd op 163,25 euro bepaald door Theo 
Truyers, tuinbouwexpert, 3560 Lummen, Acaciastraat 62, 
voor de schade aan de beplanting tijdens het plaatsen 
van de tijdelijke werkzones bij de verlegging van de beek 
in de Dorpsstraat en de terreinbeschrijving werden goed-
gekeurd.

De definitieve schadevergoeding zal berekend worden 
bij het einde van de werken;

•	 Er werd een koopovereenkomst van ondergrondse 
inneming over een lengte van ongeveer 16 m en met een 
breedte van max 4 m, hetzij een benaderende opper-
vlakte van 50 m² in het perceel gelegen te Lubbeek, 
kadastraal bekend als afdeling 1, sectie E, nr. 69 S3, afge-
beeld in blauw en geel op het grondinnemingsplan opge-
steld door studiebureau Grontmij , 1000  Brussel, Aren-
bergstraat 13, bus 1, mits de prijs van 1525,00 euro en van 
een inneming in volle eigendom, met een oppervlakte 
van 61 m² in hetzelfde kadastraal perceel, mits een prijs 
van 800 euro goedgekeurd.

•	 Er werd een aankoop in volle eigendom van een perceel 
te kadastraal gekend afdeling 1, sectie E, nrs. 78 G en 78 
F,afgebeeld in oranje kleur op het grondinnemingsplan 
opgesteld door studiebureau Grontmij , 1000 Brussel, 
Arenbergstraat 13, bus 1, mits de prijs van 2075 euro 
goedgekeurd.

3.3. Concessie openbaar domein

Circussen 
Circus Pepino stond met het circus op het terrein naast de 
kerk in Linden te staan voor de periode van 23 april 2015 tot 
27 april 2015.
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Moscow Star Circus stond met het circus op het terrein naast 
de kerk in Linden voor de periode van 3 november 2015 tot 
9 november 2015.

Kermissen
De kermisuitbaters mochten per abonnement hun kermis-
attractie te plaatsen op de volgende kermissen: te Linden 
(Pinksterweekend van vrijdag 22 mei tot maandag 25 mei); 
te Pellenberg (van vrijdag 19 juni tot maandag 22 juni);  te 
Lubbeek ( van vrijdag 3 juli tot maandag 6 juli); te Binkom ( 
van vrijdag 14 augustus tot en met maandag 17 augustus); 
te Linden  ( van vrijdag 18 september tot en met maandag 
21 september); te Pellenberg ( van vrijdag 23 oktober tot 
en met maandag 26 oktober); te Lubbeek ( van vrijdag 13 
november tot en met maandag 16 november).

Aanpassing reglement van 29 april 2009
Het reglement van 29 april 2009 inzake de privatieve 
inname van het openbaar domein en het vaststellen en 
innen van retributies voor het privatief gebruik, werd aan-
gepast door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2015. Er 
wordt  geen vergoeding aangerekend voor het plaatsen van 
een container dienstig voor het uitbaten van een handels-
zaak voor de duur dat de handelszaak tijdens werken aan 
het openbaar domein niet bereikbaar is tijdens werken aan 
het openbaar domein.

Concessie voor het plaatsen van een winkelunit op de 
parking van de Dorpskring 
Er werd een concessie verleend aan de zaakvoerder van MG 
Optics voor het plaatsen van een winkelunit en een mobil-
home en aan de  zaakvoerder van de bakkerij Hermans 
voor het plaatsen van een winkelunit op de parking van de 
Dorpskring van Lubbeek, kadastraal gekend onder afdeling 
1 sectie F nr.13 E gedurende de periode dat hun handels-
zaak niet bereikbaar is tijdens de werken aan de Dorpsstraat.

Aanvraag plaatsing paneel
Aan de heer Rodeyns, eigenaar van Haarstudio 
Creatif,gelegen te 3210 Lubbeek, Dorpskring 17,de wordt de 
toestemming gegeven om samen met de twee bankfilialen 
gelegen te 3210 Lubbeek, Dorpskring 16, een gezamenlijk 
paneel van 160 cm x 60  cm te plaatsen op de kleine parking 
van de dorpskern zodat het duidelijk is dat deze handelsza-
ken bereikbaar blijven tijdens de werken.

Concessie voor een frituur /gebakkraam tijdens de 
maand december
Er werd een concessie verleend voor het plaatsen van een 

frituur – gebakkraam op de par-
king van de Dorpskring van Lub-
beek, kadastraal gekend afdeling 
1, sectie F ,nr.21 E voor de periode 
van 1 december 2015 tot 31 decem-
ber2015. De retributie bedraagt 100 
euro

Standplaats Dorpskring voor verkoop Cuberdonnekes 
ten voordele van “Rode Neuzendag”.
Op zaterdag 21/11/2015 van 13.30 uur tot 16.30 uur, werden 
cuberdonnekes verkocht op de Dorpskring te Lubbeek ten 
voordele van de “Rode Neuzendag” van Q-Music;

Concessie voor het plaatsen van een kerststal op de 
Dorpskring van Lubbeek
Aan de heer Didier Gillès de Pélichy, voorzitter van de paro-
chieploeg wonende te  3210 Lubbeek, Binkomstraat 16 werd 
een concessie verleend voorhet plaatsen van een kerststal 
op de parking van de Dorpskring van Lubbeek, kadastraal 
gekend afdeling 1, sectie F, nr. 21 E voor de periode van 
4/12/2015 tot 8/01/2016.  Er wordt er geen retributie aange-
rekend omdat het hier geen commerciële inname van het 
openbaar domein betreft;

Concessie voor het plaatsen van een kerstkraam door de 
Herendaalse vrienden.
Er werd een concessie te verleend voor het plaatsen van 
een kerststand op de parking van de Dorpskring van Lub-
beek, kadastraal gekend afdeling 1, sectie F nr.21 E voor een 
periode van 12 december 2015 tot 20 december2015. De 
verschuldigde retributie bedraagt 100 euro

3.4. De openbare wegenis (straatnaamgeving, 
rooilijnen)

Definitieve goedkeuring straatnaam “Poelhofstraat” aan 
wegenis in Novus-project
De gemeentraad ging in zitting van 28/01/2015 pricipieel 
akkoord om om aan de wegenis in de nieuwe verkaveling 
gelegen tussen de Houwaartstraat, de Gemeentestraat 
en de Tempelstraat , omvattende de percelen gekend ten 
kadaster afdeling 4, sectie B nrs.240 G2, 240 D2, 240 W, 240 
X, 240 Y, 240 Z , 246M, 252 B en 246 P,de benaming “Poel-
hofstraat” te geven. Tijdens het openbaar onderzoek van 
9 februari 2015 tot 10 maart 2015 werden geen bezwaren 
geuit en  in zitting van 29 april 2015 keurde de gemeente-
raad deze straatnaam definitief goed 

Voorlopige vaststelling fietspadenproject Ganzendries/
Pellenbergstraat
Het College van burgemeester en schepenen nam op 
kennis van het definitieve dossier van de rooilijn voor de 
realisatie van het fietspadenproject Pellenbergstraat/ Gan-
zendries, opgesteld door studiebureau  Evolta Engineers 
N.V., met maatschapelijke zetel te 1210 Brussel, Koningstraat 
270 en besliste om een infoavond voor de bewoners van de 
Pellenbergstraat / Ganzendries te organiseren op 12 novem-
ber om 20 uur in de refter van de schoolt te Pellenberg. De 
gemeenteraad in zitting van 28 oktober 2015 beslist om de 
rooilijn, de grondinnames en de verrechtvaardigingsnota 
opgesteld door het studiebureau Evolta engineers N.V., met 
maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 280, 
voor de realisatie van het fietspadenproject langs de Pellen-
bergstraat/ Ganzendries voorlopig vast te stellen.
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3.5. Private wegen

Losweg Bollenberg
De aanpalende eignaars van een private losweg langs de 
Bollenberg geven aan deze weg naast hun woning toe-
gang geeft tot de achterliggende percelen. Deze percelen 
hebben ook een uitweg langs Herendaal, maar gebruik 
van hun weg werd toegelaten. Een van de acherliggende 
percelen werd verkocht. De eigenaars van de losweg vrezen 
dat bij de bouw op dit achterliggend perceel perceel zware 
camions over deze weg zullen rijden en zij vrezen voor 
schade aan hun woning. Zij vragen aan de gemeente om 
een bord te plaatsen met geen toegang boven 3,5 ton. De 
gemeente kan zo geen bord plaatsen op privaat terrein. 
Dit is zaak tussen particulieren, die eventueel beslecht kan 
worden door de vrederechter.

Private weg insteekwegje Pellenberg
Een bewoner wiens eigendom grenst aan het insteekwegje 
vraagt aan de gemeente om deze weg te vernieuwen en rio-
lering aan te leggen. De gemeente liet deze persoon weten 
dat zij de weg zal onderhouden omdat de aanpalende 
woning ligt in een collectief te optimaliseren buitenbebied 
dat bij aanleg van gescheiden riolering zal moeten aanslui-
ten op het rioleringsnet van het Plein.

3.6.Voetwegen

Jaarlijkse rapportage aan de heer VanDamme
De gemeente Lubbeek heeft een dading afgesloten met de 
heer Van Damme, goedgekeurd tijdens de gemeenteraad in 
zitting van 30 april 2014. Omdat de gemeente in 2014 geen 
5 voetwegen behandeld heeft stelde de heer Van Damme 
voor om in 2015 in totaal 8 voetwegen te behandelen, als 
compensatie voor het tekort aan behandelde voetwegen 
in 2014. Op 8 november 2015 werd tijdens een overleg met 
de heer van Damme de stand van zaken in de dossiers van 
de voetwegen uitvoerig toegelicht en hem meegedeeld 
dat de gemeente met een cluster van voetwegen in Binkom 
(buurtwegen 21 en 22 en voetwegen 59, 60, 61, 62, 63, 64 en 
65) in  totaal 9 voetwegen zal behandelen. Maar omdat dit 
onmogelijk kan afgerond worden tegen eind 2015 werd aan 
de heer Van Damme voorgesteld om tegen 2018 in totaal 
30 van de in de dading opgenomen voetwegen te behan-
delen. De heer Van Damme ging met dit voorstel akkoord 
op voorwaarde dat hij wel door de gemeente Lubbeek op 
de hoogte zal gehouden worden van de vorderingen in de 
dossiers. Hij zal pas in 2018 dwangsommen vorderen indien 
er dan geen 30 voetwegen behandeld zijn.

Samenwerkingsovereenkomst met de provincie Vlaams-
Brabant inzake het participatieproject in kader van de 
opmaak van een trage wegenplan van de gemeente 
Lubbeek
De gemeenteraad keurde op 27 mei 
2015 de samenwerkingsovereenkomst 
met de provincie inzake het participa-
tieproject in het kader van de opmaak 
van een trage wegenplan goed .Deze 
overeenkomst regelt de wederzijdse 

verbintenissen tussen de provincie en de gemeente inzake 
de inventarisatie van de trage wegen en de opmaak van een 
trage wegenplan dat uiteindelijk zal resulteren in een bijho-
rend actieplan, waarbij het participatietraject doorlopend 
ondersteund wordt door de provincie.

De provincie verbindt zich ertoe de grote projectlijnen vast 
te leggen en op te volgen; inhoudelijke ondersteuning te 
bieden en advisering binnen de verschillende te zetten 
projectstappen; deel te nemen aan overlegmomenten; 
de nodige instrumentaria te leveren; het geoloket van de 
inventarisatie van de trage wegen aan te passen;

De gemeente verbindt zich om het eigenaarschap van het 
project op te nemen;de grote projectlijnen vast te leggen 
en uit te voeren;het project te coördineren in samenspraak 
met de provincie;de algemene en specifieke communicatie 
te voeren en te coördineren;te zorgen voor het communi-
catiemateriaal; in te staan voor de accommodatie;te zorgen 
voor interne afstemming en opvolging van het project;de 
stakeholdersvergaderingen voor te bereiden en te leiden;-
verslag op te maken van de overlegmomenten ;-het Gis 
werk op zich te nemen.

Voetwegen Lubbeek

•	 Buurtwegen 78 en 79  
In de dading van 30 april 2014 werden de voetwegen 78 
en 79 opgenomen.Indien deze voetwegen opengesteld 
zouden worden, zou dit een veiligere verbinding naar de 
school van Lubbeek zijn. Deze voetwegen worden belem-
merd door een bedrijf dat er hindernissen op aangebracht 
heeft. 
Op 1 april 2015 werd dit bedrijf ingebreke gesteld om 
alle belemmeringen en hindernissen op de voetwegen 
78 en 79 te verwijderen binnen de 14 dagen.Aangezien 
de tegenpartij niet zinnens is om deze voetwegen terug 
open te maken werd een voorstel gedaan om met de 
tegenpartij aan tafel te zitten om tot een minnelijke schik-
king te komen. 
Aan de advocaat werd de opdracht gegeven wordt om de 
vennootschap te dagvaarden om de voetwegen 78 en 79 
terug vrij te maken op haar terrein. 

•	 Buurtweg 50 (Slabbaertstraat) 
De Slabbaertstraat (buurtweg 50) is ingeschreven in de 
Atlas der Buurtwegen, overeenkomstig het plan goed-
gekeurd door de deputatie op 28 oktober 1847.Hierdoor 
kan de gemeente ingevolge artikel 10 van de wet op de 
buurtwegen de eigendom van deze weg verkrijgen door 
verjaring.Welke handelingen de gemeente moet stellen 
om die eigendom te verkrijgen is sedert lang beantwoord 
door de rechtspraak en de rechtsleer en omvatten onder 
andere: onderhoudswerken, plaatsen van verlichting, 
vernieuwen van verharding, aanleg van voetwegen 
e.d.m.Door deze nieuwe ontwikkeling in het dossier 
moeten er geen aktes gratis grondafstand verleden 
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worden en kan Infrax (Riobra) kan dus zonder probleem 
de voorziene werken uitvoeren in de Slabbaertstraat.Er 
zal wel geen nieuwe rooilijn vastgesteld worden. Voor de 
weg wordt de breedte vastgesteld op 3.30 meter zoals 
opgenomen in de Atlas der Buurtwegen. Aan de inwoners 
van de Slabbaertstraat werd dit door een schrijven mee-
gedeeld en een afschrift van deze beslissing werd aan 
Riobra bezorgd.

Voetwegen Linden

•	 Goedkeuring van het rooilijnplan en de gedeeltelijke ver-
plaatsing van voetweg 32 te Linden. 
De gemeenteraad keurde in zitting van 24 april 2015 het 
rooilijnplan en de gedeeltelijk verplaatsing van voetweg 
32 te Lubbeek ( Linden) principieel goed. Er volgde een 
openbaar onderzoek van 22/05/2015 tot 18/06/2015 
dat in overeenstemming met de onderrichtingen werd 
bekendgemaakt;Gelet op het proces-verbaal van sluiting 
d.d.18/06/2015, waaruit blijkt dat er geen klachten werden 
ingediend. op 26 augustus 2015 keurde de gemeente-
raad het rooilijnplan en de gedeeltelijke verplaatsing 
van voetweg 32 te Linden definitief goedgevraagd. Het 
betreft hier de verplaatsing van het gedeelte van de 
voetweg 32 te Linden.De voetweg zal verplaatst worden 
langs de rand van het perceel zodat de verbinding blijft 
bestaan. De voetweg wordt reeds gebruikt zoals de ver-
plaatsing voorgesteld. 
De verkrijgers zullen de som van 1444 euro, zoals blijkt 
uit het schattingsverslag  d.d.20/02/2015  opgesteld door 
landmeter Vanderweghen,3001 Heverlee,  Rotpoelstraat 
160 in de gemeentekas storten als vergoeding voor de 
bekomen meerwaarde van de eigendom. 
Deze beslissing wordt samen met het volledig dossier toe-
gezonden aan de gouverneur van de provincie Vlaams- 
Brabant.

•	 Dossier Matrexys ( voetweg 34 Olmendreef Linden) 
Op 12 januari 2015 beslist het college van burgemees-
ter en schepenen om advocaat Freddy Duerinckx aan 
te stellen om een rechtsvordering in te stellen voor de 
bevoegde rechter tot het openstellen van buurtweg nr.34 
te Linden op het perceel van N.V.Matrexys, gelegen te 
3210 Lubbeek (Linden), Olmendreef, kadastraal gekend 
afdeling 4, sectie A, deel van nr.56/R. 
Op 11 augustus 2015 wordt door mevrouw de Vrederech-
ter van het tweede kanton te Leuven de zaak uitgespro-
ken in het voordeel van de N.V.Matrexys. 

In zitting van 21 september 2015 
beslist het college van burgemees-
ter en schepenen om te berusten in 
het vonnis op voorwaarde dat ook 
NV Matrexys in dat vonnis berust. 
De gemeente Lubbeek zal de pro-
cedure voor het afschaffen van 
voetweg 34 op het perceel van de 
N.V.Matrexys afronden op gemeen-
telijk vlak voor september 2016. 

Voetwegen Pellenberg

•	 Voetwegen 33,44 en 45 te Pellenberg 
Het college van burgemeester en schepenen besliste 
op 23 februari 2015 om aan de landmeter de opdracht 
te geven om voor de voetweg 33 te Pellenberg op het 
terrein van de School van Pellenberg, een rooilijnplan en 
een gedeeltelijk afschaffingsplan op te maken en voor de 
voetwegen 44 en 45 te Pellenberg een opmetingsplan 
te maken zodat de aanpalende eigenaars de ligging van 
de voetweg op het terrein duidelijk is en zij de voetweg 
kunnen openmaken of een afschaffings of verleggings-
dossier in te dienen. 
Principiële goedkeuring van de gedeeltelijke afschaffing 
van voetweg 33 te Pellenberg 
De gemeenteraad keurde op 29 april 2015 de gedeelte-
lijke afschaffing van voetweg 33 te Pellenberg tussen de 
kadastrale percelen 195 K2 en 195 f2 goed.. Deze afschaf-
fing gebeurt voor het creeëren van een speelplaats aan 
de nieuwbouw van de school van Pellenberg. Alhoewel 
de provincie een possitief advies gaf over het afschaf-
fen van deze voetweg bleek na overleg met  onroerend 
erfgoed blijkt dat de voetweg niet mag afgeschaft 
worden, omdat hij behoord tot het beschermd Dorps-
gezicht. De procedure tot afschaffing van deze voetweg 
werd stopgezet

Voetwegen Binkom

•	 Buurtweg nr.10 te Binkom 
De aanpalende eigenaars van voetweg 10 te Binkom 
willen de weg aankopen in het kader van een verkave-
lingsdossier. Het college van burgemeester en schepenen 
besliste om een schrijven te richten aan de aanpalende 
eigenaar om alle gestapelde materialen op de voetweg te 
verwijderen en ook de poort die de toegang tot de afge-
schafte weg verspert. Indien dit niet gebeurt aan de wijk-
agent de nodige vaststellingen te laten doen in het kader 
van het stuiten van de verjaringstermijn.  
Er werd beslist om voor de opgeschafte weg een wij-
zigingsdossier op te maken om deze voetweg terug 
openbaar te maken. Hiervoor werd aan een landmeter de 
opdracht gegeven om een wijzigingsdossier op te stellen.

•	 Cluster voetweg 60 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in 
zitting om op 21 mei 2015 om 20 uur in de refter van de 
school te Binkom een infoavond te organiseren over de 
verplaatsing van voetweg 60 en de cluster van aanpa-
lende voetwegen voor de gebruikers en belanghebben-
den van deze voetwegen.

•	 Voetweg 65 te binkom 
Op 27/07/2015 werden  al de aangelanden van voetweg 
65 aangeschreven werden om het deel van voetweg 65 
dat over hun perceel loopt terug open te maken. 
Vier van de aanpalende eigenaars waren bereid om een 
gezamenlijk verleggingsdossier in te dienen, één van 
de eigenaars roept via zijn advocaat de verjaring van de 
voetweg op zijn perceel in.   
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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 com-
municatie met de bevolking en een participatief beleid 
op alle beleidsdomeinen, dus ook voor het milieubeleid 
en duurzaam beheer. Door gebruik te maken van zoveel 
mogelijk verschillende strategieën wordt getracht de vooraf 
bepaalde doelgroepen 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 vereni-
gingen. 

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 weegbrug-
gen (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 opdrachthou-
dende 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.

Restafval GFT PMD Papier en 
Karton 

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

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

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

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

2014 80,00 54,92 14,00 74,00

2015 81,00 54,54 14,00 75,00

4.1.2 Textiel 
•	 Ingezameld door De Kringwinkel SPIT, Diestsesteenweg 
104  te Kessel-Lo voor een totaal  43.094 kg

4.2.  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 
gemeenteraad dd. 18/12/1996, goedgekeurd door AMINAL 
23/04/1997) wordt als uitgangspunt beschouwd. 
Natuuroverwegingen worden geïntegreerd in andere 
beleidsdomeinen.
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 betrok-
kenen, zowel overheden als particulieren.

4.3. Adviesorganen

De MilieuAdviesRaad (MAR) werd opgericht in 1992 en is dus 
meer dan 20 jaar een actief adviesorgaan in de gemeente. 
Dossiers die te maken hebben met milieu- en natuurbeleid 
en met duurzame ontwikkeling in de gemeente worden ter 
advies voorgelegd aan de leden van de MAR. Na discussie 
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 
terugkoppeling naar het adviesorgaan.
De data waarop de open adviesraden plaatsvinden, worden 
niet bij het begin van het werkjaar vastgelegd. Zij worden 
bepaald naargelang het publieke belang van het onder-
werp. 

De landbouwraad bestaat uit maximum 15 land- en tuin-
bouwers in hoofdberoep of als zelfstandig helper, woonach-
tig 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 ambts-
halve 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 communicatie 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.      
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5. landbouw

5.1 Commissie tot de vaststelling van schade 
aan landbouw

Deze commissie werd in de loop van 2015 door de schepen 
van landbouw  1 keer samengeroepen voor de vaststelling 
van schade aan teelten, veroorzaakt door rampspoedige 
gebeurtenissen, namelijk op 02/09/2015

Er werden 2 processen verbaal opgesteld tot vaststelling 
van schade aan teelten ingevolge hagelschade 
Vooral de peren werden hierdoor getroffen.    

6. oPenbare werken

De diensten “openbare werken” en “milieu” zijn onderge-
bracht in de gemeentelijke werkplaats langs de Bollenberg 
in Lubbeek.  
Hier zijn de volgende personen gehuisvest:
•	 1 diensthoofd 
•	 1 administratief hoofdmedewerker
•	 4 administratieve krachten
•	 2 technisch medewerkers (verantwoordelijke afdeling 

“Wegen” & verantwoordelijke afdeling “Patrimonium”)
•	 verantwoordelijke magazijn
•	 verantwoordelijke wagenpark
•	 2 ploegbazen
•	 19 arbeiders

6.1 Administratie

De administratieve cel bestaat uit het diensthoofd, een 
administratief hoofdmedewerker, 4 administratieve krach-
ten en 2 technisch medewerkers.
Het diensthoofd leidt de dienst en wordt hierbij bijgestaan 
door de administratief hoofdmedewerker.
Eén administratieve persoon is verantwoordelijk voor de 
dispatching van meldingen van inwoners. Deze persoon 
registreert, 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 

schepencollege en de gemeenteraad
•	 voorbereiden, opvolgen en afhandelen van dossiers (aan-

bestedingen, onderhandelingsprocedures, …) via het 
programma 3P  
•	coördinatie van projecten
•	opstellen van dienstbudget, 
voortvloeiend uit de beleidsnota 
en de meerjarige doelstellingen-
nota
•	aanvragen van machtigingen 
•	correspondentie met nutsmaat-
schappijen (defecte straatverlich-
ting, problemen met de riolering, 
gebrekkige afwerking van uitge-
voerde werken)

•	 allerhande administratieve taken

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

6.2.Wegen en groenbeheer

De medewerkers van deze ploeg staan in voor het dagelijks 
onderhoud van het wegennet en de voet- en fietspaden.  
Dit onderhoud wordt heel ruim opgevat, het gaat van het 
herstellen van het wegdek, tot het 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 in voor het plaatsen en het 
onderhoud van zowel de voorlopige als de permanente sig-
nalisatie en dit in samenspraak met de politie. 
De medewerkers van de groenploeg staan in voor het dage-
lijks onderhoud van het groenpatrimonium over de ganse 
gemeente. Dit betreft het onderhoud van de groenomge-
ving van openbare gebouwen, de kerkhoven en de scholen. 
Het snoeien van laanbomen, nieuwe aanplantingen, maaien 
van bermen, …
Het openmaken en onderhoud van voetwegen.

6.3. Patrimonium

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

6.4. Magazijn & wagenpark

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

6.5. Uitgevoerde  werken

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

6.5.2.Kerstversiering
Elk jaar rond de kerstperiode wordt de gemeente verfraaid 
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met kerstverlichting welke aan de elektriciteitspalen in de 
dorpskernen gehangen worden. Deze ornamenten worden 
opgehangen begin december en afgehangen begin janu-
ari. 
Deze opdracht wordt uitgevoerd door de firma Ewal b.v.b.a. 
uit Mol. 
Op openbare plaatsen worden kerstbomen geplaatst door 
onze medewerkers.

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

6.5.4. Niet-chemische onkruidbestrijding
Tussen 1 april en 30 november wordt het onkruid op een 
alternatieve manier bestreden aangezien geen gebruik 
meer mag gemaakt worden van sproeistoffen. De 
gemeente Lubbeek heeft ervoor gekozen om het onkruid 
te bestrijden met de heet-watermethode.
De werken werden uitgevoerd door de firma André Aude-
naert uit Laarne. 

6.5.5.Onderhoudswerken in samenwerking met INL :
INL staat voor Intergemeentelijke Natuur- en Landschaps-
ploeg. Zij  werken in opdracht voor IGO-Leuven (Interge-
meentelijk Opbouwwerk). 
De opdrachten die uitgevoerd worden zijn:
•	 Onderhoud holle wegen
•	 Uitvoeren van werken i.f.v. het bosbeheersplan
•	 Onderhoud  KLE (kleine landschapselementen )
•	 Openmaken en onderhouden van trage wegen  (ook wel 

gekend als : kerkwegen, voetwegeltjes, diensterfbaar-
heidswegen, … ) volgens de wegenatlas in samenwer-
king met de technische dienst

6.5.6. Onderhoud klassen en turnzaal school Linden en 
onderhoud containerklassen en turnzaal school Pellen-
berg
Een externe poetsfirma werd aangesteld om het onder-
houd in bepaalde delen van de scholen in Linden en Pel-
lenberg te onderhouden.
De werken werden uitgevoerd door de firma ISS Facility 
Services uit Vilvoorde. 

6.7. Buitengewone werken wegen

Buitengewoon onderhoud wegen
De werken omvatten een algemeen onderhoud van het 
wegdek. Het bovendek werd vervangen door een nieuwe 
asfeltverharding. Daar waar nodig werden de watergrep-
pels gedeeltelijk vervangen.
•	 Meistraat (Pellenberg)
•	 Hogebergweg (Lubbeek)
•	 Tempelberg (Linden)
•	 Plein (Linden – Pellenberg)
•	 deel Eikenstraat-Hoevestraat (Linden)
•	 Wolvenstraat (Pellenberg)
aannemer : Belasco nv (Gent)

kostprijs: 234.769,94 euro (incl.btw)

6.8. Buitengewone werken gebouwen

Renovatiewerken kerk St.-Kwinten (Linden) - Fase 5 : 
Interieurwerken
De interieurwerken omvatten:
•	 schilderwerken van de kerkruimte
•	 schilderwerken van het buitenschrijnwerk
•	 inrichten van de gravenkapel als bureelruimte
•	 bijbouwen van een wc-ruimte (gyprocwerken)
•	 schilderwerken van het binnenschrijnwerk : kasten, 

deuren, e.a.
•	 aanpassingen elektriciteit en sanitair in functie van bijko-

mende functies (bureel, sanitair, ...)
aannemer : Van Gompel uit Leopoldsburg
kostprijs: 108.502,58 euro (incl.btw)

6.9. Buitengewone werken niet behorend tot 
de wegen of  gebouwen

Plaatsen drainage voetbalterrein Binkom
Elke boseigenaar dient in het bezit te zijn van een bosbe-
heersplan. Om de beheersplannen van de verschillende 
bossen te uniformiseren heeft de gemeente het initiatief 
genomen om, samen met verschillende boseigenaar,  zo’n 
plan te laten opmaken. De opmaak van het bosbeheersplan 
werd ondertussen afgerond.
aannemer : Fluyt bvba uit Haasrode
kostprijs : 25.873,31 euro (incl.btw)

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

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

Leveringen
Aankoop meubilair - school Binkom
Het gaat om de aankoop van stoelen en tafels, voor zowel 
leerkrachten als leerlingen, rustbedjes voor de kleuters, 
prikborden en whiteboarden.
leverancier : Vanerum uit Diest
aankoopbedrag : 37.755,13 euro (incl.btw)   
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7. mobIlIteIt

7.1 Verkeer

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

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

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

485  Snelbus : Leuven - Lubbeek - Tienen 

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

685 Marktbus : Lubbeek - Tienen

717  Belbus Bierbeek - Lubbeek - Oud-Heverlee   
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BEVOLKINGSCIJFER

2013 2014 2015

M V T M V T M V T
Belgen 6.797 6.905 13.702 6.832 6.897 13.729 6.850 6.878 13.728
Index 100,00 100,00 100,00 100,51 99,88 101,19 100,26 99,72 99,99
Niet Belgen 209 216 425 232 244 476 225 245 470
Index 100,00100,00 100,00 111,00 112,96 112,00 96,98 100,40 98,73
Totaal 7.007 7.123 14.130 7.064 7.141 14.205 7.075 7.123 14.198
Index 100,00 100,00 100,00 100,81 100,25 100,53 100,15 99,74 99,95

Oppervlakte in ha. : 4.613
Bevolkingsdichtheid per km² : 307   
Aantal gezinnen : 5.756

Loop van de bevolking

Mannen Vrouwen Totaal

Geboorten 72 46 118
Inschrijvingen 359 394 753

Overlijdens 63 67 130
Afschrijvingen 357 391 748

Verschil + 11 - 18 - 7

Bevolkingscijfer: Lubbeek: 5.558
Linden: 4.905
Pellenberg: 2.212
Binkom: 1.523
Totaal:          14.198

AFLEVERING IDENTITEITSKAARTEN EN DIVERSE 
STUKKEN
 
Aantal identiteitskaarten:

Belgen    3.917
vreemdelingen             146
Immatriculatieattesten     103
Kids-Id     430

Afgifte reispaspoorten           740
Afgifte rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen, scholingsbewijzen 1.275

 

bijlagen bevolking en burgerlijke stand
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AKTES BURGERLIJKE STAND

Geboortes in eigen gemeente: 6   
Overschrijving buitenlandse geboorteakte: 0
Erkenning voor de geboorte: 38
Erkenning zonder naamgeving: 1
Vonnis dat geldt als geboorteakte: 0
Verbetering geboorteakte:     0
Adoptie:    1
Nationaliteitskeuze: 12
Huwelijken: 46
Huwelijksaangiften : 52
Overschrijving buitenlandse huwelijksakte:    0
Echtscheidingen: 31
Verklaring naamverandering: 1
Overlijdens:                            97                    
Overschrijving buitenlandse overlijdensakte: 0
Overschrijving buitenlandse echtscheiding 0

Geboortes
in de eigen gemeente:

* Belgen:  4 mannen 2 vrouwen
* vreemdelingen: 0 mannen 0 vrouwen

In een andere gemeente:
* Belgen: 67 mannen 43 vrouwen
* vreemdelingen: 1 man 1 vrouw

In het buitenland:
* Belgen: 0  mannen 0 vrouwen
* vreemdelingen: 0  mannen 0 vrouwen

Overlijdens
In de gemeente Lubbeek:

* Belgen:  24 mannen 41 vrouwen
* vreemdelingen: 2 mannen 0 vrouwen

In een andere gemeente:
* Belgen: 37 mannen 26 vrouwen
* vreemdelingen: 0 mannen 0 vrouwen

In het buitenland:
* Belgen: 0 mannen    0 vrouwen
* vreemdelingen: 0 mannen    0 vrouwen
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Grafconcessies   
- Totaal afgeleverde concessies : 76
- Begravingen in Lubbeek : 49
- Toelatingen tot begravingen elders : 58
- Begravingen urnen in Lubbeek : 20
- Toelatingen tot begravingen urnen elders : 14
- Toelatingen crematies afgeleverd in Lubbeek : 60
- Toelatingen crematies elders : 16
- Asverstrooiingen in Lubbeek : 12
- Toelatingen asverstrooiingen elders : 15
- Bijzettingen columbarium in Lubbeek : 10
- Toelatingen bijzettingen columbarium elders : 3
- Toelating thuisbewaring as : 7
- Toelating tot thuisbewaring as elders : 3

BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING   

Begraafplaatsen 
- Lubbeek-centraal
- Lubbeek Sint-Bernard
- Linden
- Binkom
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bijlagen cultuur

CULTUURRAAD (2015) 
 
 

SUBSIDIEVERDELING  
 
Gezinsbond Binkom (538,96 euro), Gezinsbond Linden (0 euro), Gezinsbond Lubbeek (498,39 euro), 
Gezinsbond Pellenberg (414,76 euro), Curieus (375,90 euro), Davidsfonds Linden (347,76 euro), 
Davidsfonds Lubbeek (0 euro), Femma Linden (468,93 euro), KVLV Binkom (418,39 euro), KVLV 
Pellenberg (619,05 euro), Monisimo Pellenberg (472,05 euro), KVLV Lubbeek Sint-Martinus (466,43 
euro), Transitie (398,18 euro), Landelijke Gilde Binkom (400,55 euro), Landelijke Gilde Linden (461,80 
euro), Landelijke Gilde Lubbeek (357,40 euro), Lindense Westvlaamse (387,30 euro), Viva (384,67 
euro), Femma Sint-Bernard Lubbeek (0 euro), Yoga Santhosa (374,16 euro), De Lubbeekse 
Reisvrienden (451,37 euro), Den Meyboom (382,48 euro), Natuurpunt Lubbeek (624,31 euro), Bond 
Beter Leefmilieu Lubbeek (410,71 euro), Eurolink-Linden (403,87 euro), De Vrienden van het 
Kalvariebos (0 euro), NEOS Lubbeek (496,81 euro), Markant (391,77 euro), Zangkoor Binkom (0 
euro), Sint-Kwintenskoor (281,87 euro), Zangkoor Sint-Bernard (362,31 euro), Zangkoor Sint-
Martinus (274,85 euro), Hortus Musicalis (361,45 euro), Via Musica (531,74 euro), Music Band Con 
Brio (375,84 euro), Toneel "De Zonnebloem" (932,95 euro), Toneel Linden (0 euro), Toneel "Boven de 
Berg" (922,65 euro), Stijldans Lubbeek (444,05 euro), Fotoclub Piraat (273,09 euro), Pasar Lubbeek 
(459,00 euro), Wiskyclub "The Middle Cut" Lubbeek (452,78 euro), Fotoclub Camera Libra (646,74 
euro), Heemkundige Kring Libbeke (362,76 euro), NSB Lubbeek (410,38 euro), NSB Binkom (278,99 
euro), NSB Linden (378,29 euro), Oud-Wapenbroeders Pellenberg (291,27 euro), OKRA Binkom 
(528,78 euro), OKRA Lubbeek Sint-Martinus (529,40 euro), OKRA Lubbeek Sint-Bernard (394,33 
euro), Senioren Linden (280,11 euro), ConcertBand Linden (525,49 euro), Fanfare Nut en Vermaak (0 
euro), Fanfare Help U Zelve (1125,49 euro), Fanfare Willen is Kunnen (525,49 euro), Fanfare Jong 
Willen is Kunnen (325,49 euro), Lubbeeks Jeugdorkest (125,49 euro) 
 
 
Werkingssubsidie Cultuurraad: 200 euro 
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Cijfers 2012 
 
CULTUURRAAD (2012) 
 
 

SUBSIDIEVERDELING  
 
 
Gezinsbond Binkom: 396,95 euro, Gezinsbond Linden: 432,59 euro, Gezinsbond Lubbeek: 560,09 
euro, Gezinsbond Pellenberg: 371,04 euro, CSC Lubbeek Curieus: 550,91 euro, Davidsfonds Linden: 
433,59 euro, Davidsfonds Lubbeek: 390,28 euro, KAV Linden: 575,78 euro, KVLV Binkom: 499,20 
euro, KVLV Pellenberg: 529,00 euro, KVLV Lubbeek: 449,55 euro, KWB Lubbeek: 280,62 euro, 
Landelijke Gilde Binkom: 362,74 euro, Landelijke Gilde Linden: 367,66 euro, Landelijke Gilde 
Lubbeek: 353,66 euro, Lindense Westvlaamse: 402,33 euro, SVV Linden – VIVA: 478,29 euro, KAV 
Sint-Bernard Lubbeek: 470,57 euro, Yoga Santhosa: 417,95 euro, De Lubbeekse Reisvrienden: 522,08 
euro, Den Meyboom: 348,73 euro, Natuurpunt Lubbeek: 594,45 euro, Bond Beter Leefmilieu 
Lubbeek: 354,00 euro, Eurolink-Linden: 380,25 euro, Vrienden van het Kalvariebos: 158,30 euro, 
NEOS Lubbeek: 442,67 euro, Markant: 404,57 euro, Zangkoor Binkom: 280,62 euro, Sint-
Kwintenskoor: 498,97 euro, Zangkoor Sint-Bernard: 444,84 euro, Zangkoor Sint-Martinus: 606,69 
euro, Hortus Musicalis: 421,84 euro, Via Musica Lubbeek: 433,65 euro, Toneel "De Zonnebloem": 
847,19 euro, Toneel Linden: 426,15 euro, Toneel "Boven de Berg": 1002,99 euro, Stijldans Lubbeek: 
368,56 euro, Fotoclub Piraat: 357,68 euro, Pasar Lubbeek: 481,48 euro, Wiskyclub The Middle Cut 
Lubbeek: 79,48 euro, Camera Libra: 354,63 euro, ConcertBand Linden: 728,89 euro, Fanfare Nut en 
Vermaak: 128,89 euro, Fanfare Help U Zelve: 1128,89 euro, Fanfare Willen is Kunnen: 928,89 euro, 
Fanfare Jong Willen is Kunnen: 328,89 euro, Jeugdmuziekschool 128,89 euro 
 
Werkingssubsidie Cultuurraad: 695 euro 
 
 
 
Cijfers 2013 
 
CULTUURRAAD (2013) 
 
 

SUBSIDIEVERDELING  
 
Gezinsbond Binkom (579,31 euro), Gezinsbond Linden (0,00 euro), Gezinsbond Lubbeek (533,26 
euro), Gezinsbond Pellenberg (452,12 euro), Curieus Lubbeek (0,00 euro), Davidsfonds 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), Landelijke 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 Lubbeek (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 
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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), Jeugdfanfare Willen is Kunnen 
(350,00 euro), Lubbeeks Jeugdorkest (0,00 euro) 
 
Werkingssubsidie Cultuurraad: 710 euro 
 
 
 
Cijfers 2014 
 
CULTUURRAAD (2014) 
 
 

SUBSIDIEVERDELING  
 
Gezinsbond Binkom (510,62 euro), Gezinsbond Linden (0,00 euro), Gezinsbond Lubbeek (559,50 
euro), Gezinsbond Pellenberg (431,98 euro), Curieus Lubbeek (483,88 euro), Davidsfonds Linden 
(433,00 euro), Davidsfonds Lubbeek (368,71 euro), Femma Linden (499,50 euro), KVLV Binkom 
(518,02 euro), KVLV Lubbeek (412,20 euro), KVLV Pellenberg (546,44 euro), Monisimo (468,97 euro), 
Transitie Lubbeek (515,51 euro), Landelijke Gilde Binkom (0,00 euro), Landelijke Gilde Linden (443,20 
euro), Landelijke Gilde Lubbeek (474,53 euro), Lindense Westvlaamse (533,20 euro), VIVA Linden 
(373,84 euro),  Femma Sint-Bernard Lubbeek (0,00 euro), Yoga Santhosa (433,01 euro), De 
Lubbeekse Reisvrienden (488,85 euro), Den Meyboom (421,67 euro), Natuurpunt Lubbeek (543,59 
euro), Bond Beter Leefmilieu Lubbeek (0,00 euro), Eurolink–Linden (451,78 euro), De Vrienden van 
het Kalvariebos (489,53 euro), NEOS Lubbeek (538,65 euro), Markant (396,77 euro), Zangkoor Sint-
Jan-de-Doper Binkom (0,00 euro), Sint-Kwintenskoor Linden (556,03 euro), Parochiaal Zangkoor Sint-
Bernard Lubbeek (310,04 euro), Parochiaal Zangkoor Sint-Martinus Lubbeek (409,57 euro), Hortus 
Musicalis (316,76 euro), Via Musica Lubbeek (472,33 euro), Music Band Con Brio (320,48 euro), 
Toneel De Zonnebloem (686,07 euro), Toneel Linden (730,86 euro), Toneel Boven de Berg (760,86 
euro), OKRA Stijldans (367,43 euro), Fotoclub De Piraat (310,04 euro), Pasar Lubbeek (466,39 euro), 
Whiskyclub The Middle Cut Lubbeek (453,23 euro), Fotokring Camera Libra (450,68 euro), 
Concertband Linden (367,44 euro), Koninklijke Fanfare Nut en Vermaak (0,00 euro), Koninklijke 
Fanfare Help U Zelve (767,44 euro), Koninklijke Fanfare Willen is Kunnen (567,44 euro), Jeugdfanfare 
Willen is Kunnen (167,44 euro), Lubbeeks Jeugdorkest (167,44 euro) 
 
Werkingssubsidie Cultuurraad: 200 euro 
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CIJFERGEGEVENS  
 
Schooljaar 2014-2015 – Meer informatie over de lesuren en –dagen kan worden teruggevonden onder de 
rubriek ‘Doelstelling, doelgroep en aanbod’.  
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Schooljaar 2014-2015 – Meer informatie over de lesuren en –dagen kan worden teruggevonden onder de rubriek
‘Doelstelling, doelgroep en aanbod’.  

bijlagen Iva aCe
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Schooljaar 2015-2016 – Meer informatie over de lesuren en –dagen kan worden teruggevonden onder de 
rubriek ‘Doelstelling, doelgroep en aanbod’.  
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Schooljaar 2015-2016 – Meer informatie over de lesuren en –dagen kan worden teruggevonden onder de rubriek 
‘Doelstelling, doelgroep en aanbod’.
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bijlagen personeelsdienst

4

STATISTIEK PERSONEELSBEZETTING 
 
TOTAAL AANTAL PERSONEELSLEDEN 
Leeswijzer: 

• In absolute cijfers op 31/12/2015 
• De organieke + tijdelijke bezetting  personeel onderwijs (middagtoezicht – logistieke 

ondersteuning) 
• Exclusief gesubsidieerd personeel onderwijs en personeel ten laste van het 

personeelswerkingsbudget onderwijs 
• Gesco’s  van 01/01/2015 tot 31/12/2015 

 
 
  

Statutair 

    

Totaal personeelsleden 
koppen 

Totaal coëfficiënt 

Geslacht       
  vrouwen 17 13,37 
  mannen 22 21,5 
Leeftijd       
  - 30 jaar 2 2 
  31-40 jaar 5 4,6 
  41-50 jaar 11 9,41 
  + 51 jaar 21 18,87 
Functie       
  Administratief personeel 28 23,87 
  Technisch en werklieden 11 11 
Niveau        
  A 4 4 
  B 10 7,9 
  C 8 6,37 
  D 8 7,8 
  E 2 2 
Totaal 
personeelsleden   39 34,87 
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Contractueel 

    

Totaal 
personeelsleden 

koppen 

Totaal coëfficiënt 

Geslacht       
  vrouwen 57 35,15 
  mannen 20 15,42 
Leeftijd       
  - 30 jaar 18 11,57 
  31-40 jaar 13 9,37 
  41-50 jaar 21 16,47 
  + 51 jaar 25 13,17 
Functie       
  Administratief personeel 43 30,64 
  Technisch en werklieden 26 19,85 
Niveau        
  A 1 1 
  B 4 2,91 
  C 36 25,63 
  D 7 6,6 
  E 21 14,35 
Totaal 
personeelsleden   77 50,57 

 Vrouwen 
11% 

 Mannen 
15% 

Leeftijd - 30 jaar 
1% 

Leeftijd 31-40 
jaar 
3% Leeftijd 41-50 

jaar 
7% 

Leeftijd + 51 jaar 
14% 

Functie 
administratief 

personeel 
19% 

Functie technisch 
personeel  en 

werklieden 
7% 

Niveau  A 
3% 

Niveau  B 
7% 

Niveau  C 
5% 

Niveau  
D 

5% 

Niveau  
E 

1% 

Statutair 
aantal koppen 
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6

 
 

 

 
Gesco's 

    

Totaal 
personeelsleden 

koppen 
Totaal coëfficiënt 

Geslacht       
  vrouwen 31 21,7 
  mannen 15 11,92 
Leeftijd       
  - 30 jaar 9 6,74 
  31-40 jaar 5 4,26 
  41-50 jaar 16 12,49 
  + 51 jaar 16 10,12 
Functie       
  Administratief personeel 25 18,46 
  Technisch en werklieden 21 15,15 
Niveau        
  A 0 0 
  B 1 0,84 
  C 22 16,02 
  D 6 5,1 
  E 17 11,62 
Totaal 
personeelsleden   46 33,62 

 Vrouwen 
20% 

 Mannen 
7% 

Leeftijd - 30 jaar 
6% 

Leeftijd 31-40 jaar 
4% Leeftijd 41-50 jaar 

7% 

Leeftijd 
+ 51 
jaar 
9% 

Functie 
administratief 

personeel 
15% 

Functie technisch 
personeel en 
werklieden 

9% 

Niveau  A 
0% 

Niveau  B 
1% 

Niveau  C 
12% 

Niveau  D 
2% 

Niveau  
E 

7% 

 Contractueel 
aantal koppen 
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7

 
 
Personeelsuitstap 

Op vrijdag 25 september 2015 werd de personeeluitstap georganiseerd naar Antwerpen. In de 
voormiddag werd een  bezoek gebracht aan Aquatopia en in de namiddag een vrij bezoek aan 
Antwerpen. 
’s Avonds werd in de feestzaal Santro als afsluiter een BBQ genuttigd. 
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9% 
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14% 

Functie technisch 
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0% 
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1% 
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12% 

Niveau  
D 

3% 
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E 

9% 

Gesco's 
aantal koppen 
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bijlagen milieu
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www.lubbeek.be


