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Politieke organen

gemeenteraad

De Lubbeekse gemeenteraad is het hoogste bestuurs-
orgaan van de gemeente en telt 23 zetels die ingevuld 
worden door verkozenen. De gemeenteraad wordt om 
de zes jaar verkozen. De burgemeester en schepenen 
zetelen ook in de gemeenteraad. 

De gemeenteraadszittingen vinden elke laatste woens-
dag van de maand plaats in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als nodig 
blijkt, met een minimum van tien keer per jaar.

De zitting begint om 20u en iedereen is welkom om het 
openbaar gedeelte van de vergadering bij te wonen. 
Sinds 1 januari 2007 kan elke burger zich via een verzoek-
schrift richten tot de gemeenteraad.

In 2017 kwam de gemeenteraad tien keer samen.

Sinds de verkiezingen van 14 oktober 2012 heeft de 
Lubbeekse gemeenteraad volgende zetelverdeling:

• N-VA 7 zetels
• CD&V 6 zetels
• Lubbeek Leeft 2 zetels
• Open VLD 5 zetels
• Groen – sp.a 3 zetels

De samenstelling van de gemeenteraad ziet er als 
volgt uit:

N-VA

• Francken Theo - Titelvoerend Burgemeester - raadslid 
• Roskams Tania - Waarnemend Burgemeester 

• Suffeleers Davy – derde schepen
• Bovyn Geert – vijfde schepen
• De Canck Raf – raadslid
• De Winter-Pieters Tom – raadslid
• Stroobants Katrien – raadslid (t.e.m. 26 december 2017)
• Verbeke Hedwig – raadslid  (vanaf 27 december 2017) 

CD&V

• Duerinckx Paul – eerste schepen
• Pierson Jo – vierde schepen 
• Simoens Hugo – zesde schepen – OCMW-voorzitter 
• Stas Marina – voorzitter gemeenteraad 
• Lammens Ellen – raadslid
• Vangilbergen Herman – raadslid
• Hofkens Andries – raadslid

Lubbeek Leeft

• Muls Gilberte – tweede schepen 
• Vangoidsenhoven Walter – raadslid 

Open VLD

• Vranckx Freddy – raadslid 
• Vanderzeypen Ivan – raadslid
• Alaerts Pascale – raadslid 
• Van Brusselt Jan – raadslid
• Wij Daan – raadslid

GROEN

• Creuwels Alfons – raadslid 
• Boullart Werner – raadslid

sp.a

• Ons Georges – raadslid

Bestuur
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raadscommissies

Tijdens een gemeenteraad moeten er veel beslissingen 
genomen worden, maar helaas is er niet altijd veel tijd om 
deze complexe onderwerpen diepgaand te bespreken. 
Daarom werd de commissie bestuurs- en beleidszaken, 
financiën, vrije tijd, welzijn, burgerzaken, leefomgeving 
en onderwijs opgericht.

De commissie heeft als taak de besluitvorming van de ge-
meenteraad voor te bereiden. Alle agendapunten worden 
grondig besproken en de commissie geeft een advies aan 
de gemeenteraad.

De commissievergaderingen vinden plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De commissie komt twee we-
ken voor de gemeenteraad samen op dinsdag om 20u. 
Iedereen is welkom om het openbare  gedeelte van de 
vergadering bij te wonen.

In Lubbeek zijn er drie raadscommissies:

1. Algemene zaken, financiën, grondgebonden-, cultu-
rele-, burger- en welzijnszaken en intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. In 2017 is deze commissie  
acht keer samengekomen.
Voorzitter: Raf De Canck
Leden: Davy Sufeleers, Geert Bovyn, Tom De Win-
ter-Pieters, Marina Stas, Ellen Lammens, Herman 
Vangilbergen, Daan Wij, Pascale Alaerts, Walter Vangoi-
denshoven, Fons Creuwels.
Lid met raadgevende stem: Georges Ons 

2. De commissie bijzondere projecten is in 2017 niet 
samengekomen.
Voorzitter: Freddy Vranckx
Leden: Tania Roskams, Geert Bovyn, Raf De Canck, Tom 
De Winter-Pieters, Jo Pierson, Herman Vangilbergen, 
Andries Hofkens, Pascale Alaerts, Walter Vangoidsenho-
ven, Werner Boullart.
Lid met raadgevende stem: Georges Ons

3. De commissie deontologische code is in 2017 niet 
samengekomen.
Voorzitter: Ellen Lammens
Leden: Katrien Stroobants, Geert Bovyn, Raf De Canck, 
Tom De Winter-Pieters, Marina Stas, Andries Hofkens, 
Jan Van Brusselt, Pascale Alaerts, Walter Vangoidsenho-
ven, Werner Boullart.
Lid met raadgevende stem: Georges Ons 

schePencollege

De vergaderingen van het schepencollege inden elke 
maandag plaats in de schepenzaal van het gemeente-
huis. Het schepencollege van Lubbeek bestaat uit de 
burgemeester, 5 schepenen, de OCMW voorzitter (zesde 
schepen) en de secretaris. In 2017 zetelde het college 52 
keer.

• Mevrouw ROSKAMS Tania,  
waarnemend burgemeester (N-VA)
bevolking - politie - veiligheid -  
noodplanning - ruimtelijke ordening & 
stedenbouw - personeel

• De heer DUERINCKX Paul,  
eerste schepen (CD&V)
openbare Werken - patrimonium -  
mobiliteit - erediensten - begraafplaatsen

• Mevrouw MULS Gilberte,  
tweede schepen (Lubbeek leeft)
onderwijs - jeugdmuziekschool -  
kinderopvang - milieu - landbouw -  
dierenwelzijn - waterlopen - trage wegen

• De heer SUFFELEERS Davy,  
derde schepen (N-VA)
cultuur - sport - jeugd - ACE -  
feestelijkheden - ICT - burgerlijke stand

• Mevrouw PIERSON Jo,  
vierde schepen (CD&V)
financiën en begroting - economie
communicatie - internationale  
samenwerking

• De heer BOVYN Geert,  
vijfde schepen (N-VA)
wonen - duurzaamheid - toerisme -  
erfgoed - streekontwikkeling

• De heer SIMOENS Hugo, 
 zesde schepen (CD&V)
sociale zaken - volksgezondheid -  
senioren - gelijke kansen
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het gemeentehuis

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

Voor alle inlichtingen i.v.m. de gemeente kan je steeds 
terecht op de gemeentelijke website: www.lubbeek.be
N.I.S. nummer van de gemeente is 24066.

De verschillende gemeentelijke diensten kan je berei-
ken op de volgende telefoonnummers of via de volgen-
de e-mailadressen:
•  onthaal: 016 47 97 00, info@lubbeek.be
• communicatieambtenaar: 016 47 97 02, 

communicatie@lubbeek.be
• archivaris: 016 47 97 04, archief@lubbeek.be
• bevolking/burgerlijke stand: 016 47 97 10,  

burgerzaken@lubbeek.be
• sport: 016 47 97 20, sportdienst@lubbeek.be
• cultuur: 016 47 97 21, cultuur@lubbeek.be
• omgevingsvergunningen: 016 31 63 10, 

omgevingsvergunning@lubbeek.be
• jeugd: 016 47 97 22, jeugddienst@lubbeek.be
• stedenbouw: 016 47 97 30, stedenbouw@lubbeek.be
• milieu & afval: 016 47 97 40, milieudienst@lubbeek.be
• financiële zaken: 016 47 97 60,  

financielezaken@lubbeek.be
• financieel directeur: 016 47 97 65,  

financielezaken@lubbeek.be
• secretariaat: 016 47 97 70, secretariaat@lubbeek.be
• personeel: 016 47 97 75, personeelsdienst@lubbeek.be
•  administratie fax: 016 47 97 01
 

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

De volgende gemeentelijke diensten zijn niet geves-
tigd in het gemeentehuis
• De Bib, Gellenberg 14a, 3210 Lubbeek, tel. 016 63 17 34
• BKO, 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: vier

Deelgemeenten: Lubbeek - Linden - Pellenberg - Binkom

kies- en gerechtelijke indeling

Gerechtelijke indeling:
• Vredegerecht: Leuven voor Lubbeek, Linden en  

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

WegWIjs In het gemeentehuIs
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Instellingen gevestigd in de gemeente:
• Postkantoor Lubbeek - Binkomstraat - 3210 Lubbeek  

tel. 016 63 42 16

Kerkfabrieken:
• Centraal Kerkbestuur, Binkomstraat 71, 3210 Lubbeek 
• St.Martinus, p/a Grotendries 6, 3210 Lubbeek
• St.Bernard, p/a Staatsbaan 278, 3210 Lubbeek
• St.Kwinten, p/a Jagersdreef 17, 3210 Lubbeek (Linden)
• St.Pieter, p/a Kortebergstraat 4, 3212 Lubbeek (Pellen-

berg)
• St.Jan Baptist, p/a Tiensesteenweg 39, 3211 Lubbeek 

(Binkom)

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



Jaarverslag gemeente Lubbeek 2017  9

Personeel

Het personeelsbestand op 31 december 2017 van 
de gemeentelijke diensten op basis van effectieve 
tewerkstelling

• Statutair personeel
Het administratief personeel bestaat uit 23,71 VTE’s 
(voltijdse equivalenten).
Het technisch personeel bestaat uit 11,9 VTE’s.

 

• Contractueel personeel
Het administratief personeel bestaat uit 30,64 VTE’s.
Het technisch personeel bestaat uit 20,29 VTE’s.

 

• Algemeen totaal
In totaal werken er 86,54 VTE personeelsleden waarvan 
35.61 VTE statutairen en 50,93 contractuelen bij de 
gemeente Lubbeek.

Personeel, communIcatIe  
en admInIstratIe

Statutair personeel

Functie/Niveau Totaal coëfficiënt

 Administratief personeel 23,71

 Technisch en werklieden 11,9

Niveau 

A 6

B 11,5

C 8,11

D 9

E 1

Totaal personeelsleden 35,61

Contractueel personeel

Functie/Niveau Totaal coëfficiënt

 Administratief personeel 30,64

 Technisch en werklieden 20,29

Niveau 

A 1

B 5,42

C 22,62

D 6,75

E 15,14

Totaal personeelsleden 50,93



 

ORGANOGRAM   

Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2017 
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ORGANOGRAM  

Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2017

PERSONEELSFORMATIE

zie bijlage pagina 52-56
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secretariaat

Briefwisseling 
In 2017 registreerden we zo 6.184 inkomende brieven. 
Ook alle uitgaande brieven worden elektronisch geregis-
treerd, in 2017 bedraagt dit aantal 3.450 stuks.

Het secretariaat frankeert ook de uitgaande briefwisse-
ling. In 2017 bedroeg dit aantal 42.100. 

College van burgemeester en schepenen, gemeente-
raad en commissies
In 2017 vergaderde het college 52 keer en de gemeente-
raad tien  keer.

Verzekeringen
Het secretariaat beheert de verzekeringen betreffende 
de burgerlijke aansprakelijkheid omtrent de gebouwen, 
het rollend materiaal, de gemeentelijke wegen en/of 
infrastructuur, … alsook de invorderingen omtrent de 
gemeentelijke wegen en/of infrastructuur. 
Ethias Verzekeringen, Prins Bisschopssingel 73 te 3500 
Hasselt beheert de polissen van de gemeente Lubbeek.

ict
Sinds december 2005 bestaat de ICT-dienst van de 
gemeente Lubbeek uit één VTE Informaticus-systeembe-
heerder. Deze dienst coördineert, onderhoudt en onder-
steunt het volledig IT-gebeuren van alle gemeentelijke 
diensten (de centrale administratie, de gemeentelijke 
werkplaats, de gemeentelijke kinderopvang en de biblio-
theek), alsook dit van de drie gemeentelijke basisscholen 
en sinds 2016 valt ook het volledig ICT-beheer van het 
O.C.M.W. onder de bevoegdheid van deze dienst.

2017 stond, qua ICT,  vooral in het teken van, enerzijds de 
bijna volledige vernieuwing van de serverinfrastructuur 
in het gemeentehuis (uitgezonderd de AS/400-server 
en de firewall), en anderzijds de integratie van de lokale 
IT-infrastructuur van het O.C.M.W. in deze nieuwe ‘gevir-
tualiseerde’ omgeving. Omdat de werkstations van de 
O.C.M.W.-collega’s dringend aan vervanging toe waren 
werd er van opportuniteit gebruik gemaakt om, in het 
O.C.M.W., maar ook in de gemeentelijke werkplaats en 
bepaalde diensten van de algemene administratie, een 
andere manier van werken te introduceren, namelijk via 
‘Thin Clients’ remote werken op ‘Terminal Servers’. Buiten 
het feit dat dit een goedkopere, en vooral ook duurzame-
re oplossing is t.o.v. ‘full clients’ biedt deze methode ook 
vele voordelen inzake centraal beheer voor de ICT-dienst.

Beleidscoördinatie

De dienst beleidscoördinatie werd in 2015 opgericht om 
projectmatig of resultaatgericht te werken met het oog 
op het bereiken van de beleidsdoelstellingen. De dienst 
bestaat uit een beleidscoördinator en een halftijdse admi-
nistratief medewerker. De beleidscoördinator heeft de 
algemene leiding op vlak van projectmatig werken, zorgt 
in samenwerking met de gemeentesecretaris voor een 
gerichte samenwerking aan de realisatie van het meerja-
renplan en vervangt de secretaris bij afwezigheid. 

Met het oog op een betere efficiëntie en vanuit de be-
kommernis om voldoende flexibiliteit in de organisatie in 
te bouwen, opteerde de gemeente Lubbeek om project-
matig te gaan werken. Projectmatig werken laat toe om 
noodzakelijke organisatieveranderingen en projecten van 
grotere omvang op een systematische en professionele 
wijze te realiseren. In 2017 werden verdere stappen gezet 
in het leertraject dat werd opgestart in 2016. Doel was 
om de principes van projectmanagement aan te leren. Er 
vonden in 2016 en 2017 verschillende opleidingssessies 
plaats met deelnemers van administratie en beleid van 
zowel gemeente als OCMW.  

De aangeleerde methodiek werd gehanteerd in de 
uitwerking van de dienstverlenings- en integratiepro-
gramma’s. Immers, in februari 2015 besliste de gemeente 
om haar dienstverlening te professionaliseren vanuit 
het perspectief van de burger en het OCMW hierbij te 
betrekken. Het OCMW stapte in maart 2015 mee in het 
project. Het betreft alle externe dienstverlening aan bur-
gers, ondernemingen en verenigingen aangeboden door 
gemeente en OCMW. Beide organisaties lieten zich hierin 
begeleiden door een externe partner (Möbius). Tevens 
werd een stuurgroep gemeente - OCMW samengesteld. 
In februari 2016 keurden beide organisaties de visienota 
die het nieuwe dienstverleningsconcept omschrijft, goed. 
Dit document geeft de richting aan waarin beide be-
sturen willen evolueren om hun dienstverlening aan de 
burger te optimaliseren. Gemengde (OCMW – gemeente) 
ambtelijke werkgroepen gingen aan de slag om dit om 
te zetten in praktijk maar het project loopt vast op het in-
tegratievraagstuk. Beide organisaties werken vervolgens 
aan een visie over de integratie. In oktober 2016 keuren 
beide organisaties een gezamenlijke visie op de integratie 
goed. Gemeente en OCMW zullen verregaand samen-
werken en het overgrote deel van hun dienstverlening 
verstrekken vanop één locatie, met name het gemeen-
tehuis. Het personeel van de administratieve diensten 
van het OCMW zullen eveneens gehuisvest worden in 
het gemeentehuis. Hiervoor moet het gemeentehuis 
gerenoveerd en uitgebreid worden. In november 2016 
wordt een eerste reeks projecten opgestart; in februari 
2017 volgt een tweede reeks met telkens een gemengde 
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projectgroep, een ambtelijke projectleider en politieke 
sponsor. Een en dezelfde gemengde politiek-ambtelijke 
kerngroep fungeert als stuurgroep voor alle dienstver-
lenings- en integratieprojecten om het overzicht, het 
verloop en de communicatie in de twee organisaties te 
bewaken. De kerngroep vergaderde in 2017 driewekelijks 
onder het voorzitterschap van de beleidscoördinator. Op 
dit ogenblik lopen alle projecten. De dienstverlening zal 
vanaf eind 2018 effectief gezamenlijk vanop één locatie 
gebeuren.

De dienst beleidscoördinatie werkt verder nog op 
volgende terreinen:

• de meerjarenplanning en het budget: de dienst vervult 
een coördinerende en faciliterende rol bij het opmaken 
van de beleidsnota’s van (de aanpassing van) het meer-
jarenplan, het budget, de budgetwijzigingen en de 
opmaak van de doelstellingenrealisatienota, beleidsdo-
cument in het kader van de jaarrekening.

• organisatie, werkingsprocessen en ondersteuning. Het 
gaat om ondersteuning bij het opzetten van systemen 
om de kwaliteit van dienstverlening te bewaken van 
de afdelingen/diensten (organisatieverbetering) en bij 
het ontwikkelen van synergiën met andere overheden 
zoals het OCMW rond een efficiënte organisatie. De be-
leidscoördinator vervangt ook de gemeentesecretaris 
indien deze afwezig is.

archief

Dienstverlening

• Raadpleging van het gemeentelijk archief door derden 

2014 2015 2016 2017

Inzage 41 27 24 6

Inlichtingen 32 26 35 39
 

• Raadpleging van het gemeentelijk archief door het 
gemeentepersoneel: ontleningen van dossiers 

2014 2015 2016 2017

31 34 33 32

Aanwinsten 

In 2017 werden drie schenkingen genoteerd, waaronder 
enkele herdenkingsprenten van oorlogsslachtoffers en 
oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog.  

Infopanelen Eerste Wereldoorlog

Op zondag 7 mei 2017 werden vijf infopanelen ingehul-
digd die de gebeurtenissen in Lubbeek tijdens de eerste 
oorlogsmaanden van de Eerste Wereldoorlog weer in 
herinnering brengen. De vijf infopanelen zijn met elkaar 
verbonden door een fietsroute. 

communicatie 
De communicatiedienst moet de bevolking of de betrok-
ken doelgroep tijdig, correct en verstaanbaar  informe-
ren over het gemeentelijk beleid, de regelgeving en de 
dienstverlening. De dienst beschikt over verschillende 
communicatiekanalen om deze opdracht tot een goed 
einde te brengen.

externe communicatie

1. Face-2-face en telefonisch

Iedereen kan langskomen op het gemeentehuis om 
vragen te stellen of een probleem aan te kaarten. De 
ambtenaren van de publieksdiensten staan iedereen te 
woord elke werkdag van 8u30 tot 11u55, op dinsdag en 
woensdag ook van 12u30 tot 16u en ook op donderdag-
avond van 17u30 tot 19u45. Je kan het gemeentehuis ook 
telefonisch bereiken buiten de openingsuren. De ge-
meentelijke werkplaats, bibliotheek en de buitenschoolse 
kinderopvang hebben een apart schema met openings-
uren.

2. Website

De website http://www.lubbeek.be is de officiële website 
van het gemeentebestuur Lubbeek. Via deze website 
hebben de bezoekers de mogelijkheid om informatie op 
verschillende manieren terug te vinden: volgens organo-
gram, volgens thema en via de zoekfunctie.
Deze website is verouderd en de dienst communicatie 
is gestart met de opbouw van een nieuwe (responsive) 
website.

3. Facebook

De gemeente Lubbeek beschikt over een facebookpagi-
na. Dit medium wordt vooral gebruikt voor korte nieuws-
berichten die op korte tijd veel mensen moeten bereiken. 
In sommige berichten wordt de gebruiker met een klik 
doorverwezen naar een website waar meer info over het 
betreffende onderwerp kan geraadpleegd worden.

4. Persberichten

De communicatiedienst stuurt gemeentelijke persberichten 
via e-mail naar verschillende lokale en regionale persmede-
werkers. De communicatiedienst houdt de persmedewerker 
bij in een perslijst die iedereen kan opvragen. Indien nodig, 
wordt er ook een persconferentie georganiseerd.  

5. Grafische ontwerpen

De dienst communicatie verzorgt het lay-outwerk van alle 
gemeentelijke diensten. Enkele voorbeelden: jaarverslag, 
onthaalbrochure nieuwe inwoners, lenerskaarten biblio-
theek, geboortekaartjes, brochure kinderopvang, aankondi-
gingsborden, Lubbeekse Historische Tijdingen, infoblad, …
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Ook voor gemeentelijk evenementen zoals Grabbel en 
Swap op het Plein, Weekend Lubbeekse Kunstenaars, 
paassportweek, scholenveldloop, … worden er flyers, 
affiches, uitnodigingen, inschrijvingsformulieren e.d. 
verzorgd door de dienst communicatie. Alle contacten 
met de drukkerij worden door de dienst communicatie 
gelegd.

6. Brochures

Jaarlijks worden er ook een aantal brochures opgemaakt 
door de dienst communicatie.

• Info Lubbeek
In het kader van het decreet betreffende de openbaar-
heid van bestuur worden de burgers op een systema-
tische, correcte, evenwichtige, tijdige en verstaanbare 
wijze geïnformeerd over het gemeentelijk beleid, de 
regelgeving en de dienstverlening via dit gemeentelijk 
informatieblad. Ook worden hier de activiteiten van de 
gemeente en van de verenigingen aangekondigd.  
 
Info Lubbeek omvat dus korte boeiende teksten van 
algemeen nieuws en vrijetijdscommunicatie met een 
leuke paginalay-out,  verschijnt zes keer per jaar (om 
de twee maanden), wordt bus-aan-bus bedeeld in heel 
Lubbeek en is ook online raadpleegbaar via de  
gemeentelijke website.

• Vrijetijdsgids
Lubbeek heeft een ruim en gevarieerd vrijetijdsaanbod 
voor alle leeftijden.  De vrijetijdsgids bundelt alle acti-
viteiten die je kan beoefenen in de gemeente Lubbeek 
en is dus een handige leidraad voor de inwoners. 
De vrijetijdsgids verschijnt één keer per jaar in de zo-
merperiode net voor de start van het nieuwe seizoen, 
wordt huis-aan-huis bedeeld in heel Lubbeek en is ook 
online raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

• Vakantiewerking
Voor het gemeentebestuur van Lubbeek zijn jonge 
gezinnen belangrijk. Zij vormen de hoeksteen van een 
hechte gemeenschap. Daarom wordt er graag werk 
gemaakt van een gemeente waar het goed leven is. Het 
Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO), de sport- 
en jeugddienst slaan jaarlijks de handen in elkaar om 
het beste van zichzelf te geven.
Deze vakantiewerking geeft je een overzicht van alle 
superleuke activiteiten die kinderen tijdens de vakantie 
kunnen doen, verschijnt één keer in het begin van het 
jaar, wordt huis-aan-huis bedeeld in heel Lubbeek en is 
ook online raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

• Grabbel en Swap
In de Grabbel en Swap brochure vind je alle info terug 
over ‘Grabbel en Swap op het Plein’ die georganiseerd 
wordt voor kinderen en jongeren van 4 tot 16 jaar. 
Deze brochure omvat info over hoe je online kan 
inschrijven tot welke uitstappen je allemaal kan mee-
doen, verschijnt één keer per jaar rond de paasvakantie, 
is verkrijgbaar bij de Lubbeekse handelaars en is ook 
online raadpleegbaar via de gemeentelijke website.

interne communicatie

• Intranet
Het intranet dat in het voorjaar van 2013 in gebruik 
werd genomen door de medewerkers van de ge-
meente Lubbeek wordt verder aangevuld. Dit wordt 
voornamelijk gebruikt om mededelingen van de 
personeelsdienst te verspreiden. Daarnaast is het ook 
een communicatiemiddel tussen beleid en administra-
tie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de modules 
e-raden en werkgroepen. 

•  Andere
De interne communicatie verloopt verder via prikbor-
den, dienstnota’s, dienstorders, mails,  … Nieuw in 2017 
was het programma ‘Protime 360°’, onder andere de 
agenda en het verslag van het diensthoofdenoverleg 
kunnen hier geraadpleegd worden. 

activiteiten

• Onthaaldag nieuwe inwoners
Op zaterdag 28 oktober 2017 werd ‘de dag van de nieuwe 
inwoner’ georganiseerd. Dit jaar werd er gekozen voor 
een nieuw concept. Nieuwe inwoners werden harte-
lijk verwelkomd in de Bib met een speech. Vervolgens 
konden de nieuwe inwoners instappen op de bus voor 
een rondleiding doorheen Groot-Lubbeek. Tijdens deze 
rondrit waren er gidsen aanwezig die de nieuwe inwo-
ners op de hoogte stelden van de meest interessante tot 
meest bizarre feitjes. Na de rondleiding kon iedereen nog 
een hapje en een drankje verkrijgen om daarna met z’n 
allen naar de H-eerlijke markt te gaan. 



14 Jaarverslag gemeente Lubbeek 2017 

veiligheid en Preventie

Noodplanning en interventie - PBW

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 Bescherming op het Werk) en de externe dienst EDPB 
Premed (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming 
op het Werk).
Deze diensten sensibiliseren het personeel betreffende 
het Welzijn op het werk tijdens hun werkbezoeken. 

Op het vlak van noodplanning en interventie inventa-
riseert de dienst de risico’s van de gemeente. Doet de 
redactie en actualisering van de gemeentelijke nood- en 
interventieplannen, werkt  rampoefeningen uit, coördi-
neert en neemt het secretariaat waar van de veiligheids-
cel.

Procedure voorkomingsbeleid 
Opstellen ‘Bijlagen  aan bestelbon’ aan werktuigen

Opzoekingen i.v.m. welzijn 

Advies gegeven i.v.m.: 
• Opslag, gebruik en algemene preventie van producten. 
• Instructies ‘wat te doen bij brand’ en evacuatie. 
• Het toepassen van het voorkomingsbeleid bij de 

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

school in Linden, Binkom en Pellenberg. 
• Toepassen van het voorkomingsbeleid in de scholen. 

Uitgevoerde werken i.v.m. welzijn 

• Aanvullen en bijwerken veiligheidsregister. De keurin-
gen worden genoteerd in het veiligheidsregister en dit 
wordt één keer per jaar opgestuurd tezamen met het 
verslag van de jaarlijkse rondgang PBW. Het veiligheids-
register is steeds digitaal beschikbaar. 

• Volgen van een opleiding: brand, evacuatie en produc-
ten. 
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Bevolking

Inleiding

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

Adreswijzigingen

Kies je voor Lubbeek als hoofdverblijfplaats, dan moet 
je de adreswijziging van jezelf en je gezinsleden melden 
binnen acht werkdagen na de vestiging in de gemeente 
door: 
•  je persoonlijk aan te melden bij de bevolkingsdienst
• of een melding te doen via email. 

Na deze aangifte, krijg je het bezoek van de politie, die 
officieel je hoofdverblijfplaats vaststelt. De datum van de 
aangifte van adresverandering is de datum van inschrij-
ving 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 Nederland-
se taal, wordt de procedure voor de aanmaak van een 
nieuwe EIK gestart. Vergeet ook het inschrijvingsbewijs 
van je motorvoertuig niet te laten aanpassen. Wanneer 
je uit Lubbeek vertrekt, stel je binnen acht werkdagen je 
nieuwe gemeente hiervan in kennis.
Wanneer je definitief naar het buitenland vertrekt, mag je 
niet vergeten je te laten afschrijven voor het buitenland.

Identiteitskaarten

Elke Belg krijgt, vanaf 12 jaar, een identiteitskaart. Deze 
kaart geldt als bewijs dat je ingeschreven bent in het be-
volkingsregister en dient ook als identiteits- en nationali-
teitsbewijs 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. 

Kids-ID (voor kinderen jonger dan 12 jaar)

De kids-ID in België is niet verplicht. Een kids-ID is alleen 
nodig als jouw kind zonder paspoort naar een Europees 
land gaat of naar bepaalde landen daarbuiten.

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 belangrijkheid, die via dit unieke nummer 
op de kaart kunnen gecontacteerd worden (gelinkt aan 
een cascadesysteem).

• Geldigheid van 3 jaar

Reispassen

Voor sommige reizen naar het buitenland heb je een 
paspoort (reispas) nodig. Je reisagentschap of de dienst 

BevolkIng &  
BurgerlIjke stand
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bevolking van het gemeentebestuur kunnen je hierom-
trent informeren, internetgebruikers kunnen gebruik 
maken van www.diplomatie.be. 

Sinds 1999 moet elk pasgeboren kind dat zich naar een 
land begeeft waar een paspoort vereist is, over een indi-
viduele reispas beschikken. Dien tijdig je aanvraag in voor 
een nieuw paspoort, zoniet zal je een beroep moeten 
doen op de spoedprocedure of de superdringende pro-
cedure. Deze procedures zijn veel duurder. 
Breng steeds 1 kleurfoto mee, met egaal witte achter-
grond, neutrale gelaatsuitdrukking, gesloten mond en 
zonder schaduw. De aanvraag dient persoonlijk te gebeu-
ren. De geldigheidsduur van een paspoort is 7 jaar, voor 
kinderen 5 jaar. Er worden nog enkel biometrische pas-
poorten afgeleverd die de identiteitscontrole en douane-
formaliteiten vergemakkelijken. Foto, vingerafdrukken en 
handtekening worden gescand.

Rijbewijzen

Wil je de openbare weg op met een motorvoertuig, dan 
moet je over een rijbewijs beschikken. Dit wordt pas afge-
leverd wanneer je slaagt in een theoretisch en een prak-
tisch 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 naargelang de gekozen opleidingsformule.
Er worden enkel elektronische rijbewijzen en voorlopige 
rijbewijzen (bankkaartmodel) afgeleverd.

Strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel docu-
ment dat een opsomming geeft van eventuele veroorde-
lingen. Het vermeldt dus jouw eventueel strafrechtelijk 
verleden.
Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuig-
schrift van goed zedelijk gedrag. Hierin wordt 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 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, 
hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, ani-
matie of begeleiding van minderjarigen valt.

Je krijgt het uittreksel Model 1 onmiddellijk mee bij de 
aanvraag, met uitzondering van een uittreksel dat de 
burgemeester of de schepen moet ondertekenen, bv. 
uittreksel voor een buitenlandse instantie. 

Vreemdelingen

Het gemeentebestuur is de schakel tussen het ministerie 
van Binnenlandse Zaken (Vreemdelingenzaken) en de 
vreemdeling. Zij speelt een belangrijke rol bij de admi-
nistratieve te vervullen formaliteiten en de samenstelling 
van het dossier. De dienst Vreemdelingen is eveneens 
gelast met de afgifte van de verblijfsdocumenten en 
elektronische vreemdelingenkaarten, de bevelen om het 
grondgebied te verlaten en de uitvoering van maatrege-
len genomen indien de bevelen niet worden gevolgd.

Afleveren van allerhande uittreksels en 
getuigschriften, legalisaties.

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

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.

Kieszaken

De bevolkingsdienst organiseert eveneens de kiesverrich-
tingen in de gemeente. 

Andere

Je kan bij de dienst bevolking terecht (of via het e-loket 
voor aanvraagdocumenten) voor de verklaring van:
• registratie laatste wilsbeschikking
• registratie orgaandonatie
• euthanasieverklaring

De sociale dienstverlening

Bij de bevolkingsdienst kan men terecht voor de volgen-
de zaken:
• aanvragen voor pensioenen
• aanvragen parkeerkaarten voor personen met een 

handicap
• aanvragen voor een dossier van invaliditeit (My 

Handicap)
• aanvraag tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)
• gemeentelijke geboortepremie
• gemeentelijke adoptiepremie
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Bevolkingscijfer

Oppervlakte in ha. : 4.613
Bevolkingsdichtheid per km² : 312   
Aantal gezinnen : 5.675

detail bevolkinscijfer, zie bijlagen p 58

De bevolking van Lubbeek groeide aan met 117 
inwoners waarvan 36 mannen en 81 vrouwen.

• Nieuwe inwoners
In 2017 werden 133 pasgeboren kindjes verwelkomd 
in Lubbeek waarvan 65 jongens en 68 meisjes. Ook 
kwamen er 1.117 nieuwe mensen in Lubbeek wonen 
waarvan 568 mannen en 549 vrouwen.

• Vertrekkers
In 2017 overleden 131 inwoners van Lubbeek waar-
van 76 mannen en 55 vrouwen. Ook verlieten er 1.002 
inwoners de gemeente Lubbeek waarvan 521 mannen 
en 481 vrouwen.

• Bevolkingscijfer
Lubbeek: 5.646 (+45)
Linden: 4.998 (+57)
Pellenberg: 2.218 (+8)
Binkom: 1.525 (+7)
Totaal: 14.387 (+117)

Adreswijzigingen

• 121 dossiers interne mutaties
• 666 dossiers aankomsten
• 657 dossiers vertrekkers
• 45 dossiers vertrek naar het buitenland

Aantal afgeleverde documenten 2017

• Identiteitskaarten: 3006
• A kaart: 53
• B kaart: 8
• C kaart: 1
• D kaart: 0
• E kaart: 57
• E+ kaart: 11

• F kaart: 13
• F+ kaart: 4
• H kaart: 0
• Kids-ID: 569
• Identiteitsbewijs vreemdelingen -12 jaar: 35
• Attest van immatriculatie: 390
• BK (rijbewijs bankkaartmodel): 770
• 18 - voorlopig rijbewijs: 54
• 36 - voorlopig rijbewijs: 122
• M3 - voorlopig rijbewijs: 14
• IN- internationaal rijbewijs: 117
• Paspoort: 756

Aantal afgeleverde wilsverklaringen 2017

In 2017 werden er in Lubbeek 10 verklaringen van  
euthanasie en 10 verklaringen inzake wijze van begraven 
geregistreerd, 33 personen legden hun wil vast betreffen-
de orgaandonatie.

Aantal afgeleverde aktes burgerlijke stand 2017

• Geboortes in eigen gemeente: 2  
• Overschrijving buitenlandse geboorteakte: 0 
• Erkenning voor de geboorte: 43
• Erkenning na de geboorte zonder naamgeving: 0
• Verklaring naamgeving: 0
• Vonnis dat geldt als geboorteakte: 0
• Verbetering geboorteakte: 0
• Ministerieel besluit naamswijziging: 1
• Adoptie: 0
• Nationaliteitskeuze: 12  
• Huwelijken: 58
• Huwelijksaangiften: 56
• Overschrijving buitenlandse huwelijksakte: 1
• Echtscheidingen: 23
• Overlijdens: 74                    
• Overschrijving buitenlandse overlijdensakte: 0  
• Verklaring wettelijk samenwonen: 47
• Verklaring beëindiging wettelijk samenwonen 5

Begraafplaatsen en lijkbezorgingen

De gemeente Lubbeek heeft 6 begraafplaatsen waarvan 
er 2 gesloten zijn (Pellenberg en Lubbeek Sint-Martinus), 
er wordt nog steeds begraven op: 
• Lubbeek-centraal (Bollenberg)
• Lubbeek Sint-Bernard
• Linden
• Binkom

Aantal begravingen per jaar

In 2017 werden 69 grafconcessies afgeleverd door het 
college van burgemeester en schepenen.
• Lubbeek-centraal (Bollenberg): 46
• Lubbeek Sint-Bernard: 6
• Linden: 31
• Binkom: 17
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Type van begraving

• as begraven: 2 
• as begraven binnen de omheining van de begraaf-

plaats: 20
• as bijzetten in het columbarium: 7
• as verstrooien binnen de omheining van de begraaf-

plaats: 26
• begraving van het lijk: 41
• bij te zetten: 1
• naamplaatje op gedenkzuil: 2

Thuisbewaring van de as

• thuisbewaring van de as begraven: 8

Burgerlijke stand

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

Geboorte

Dit is een blijde gebeurtenis waarbij de te vervullen 
formaliteiten echter niet uit het oog mogen worden ver-
loren. Vader, moeder of beide ouders of de verantwoor-
delijke 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 de kennisgeving van de geboorte bezorgen aan de 
burgerlijke stand van de gemeente waar het kind werd 
geboren. De eigenlijke aangifte van geboorte dient te 
gebeuren binnen 15 dagen na de bevalling.

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

meemoeder gevolgd door de naam van de moeder.
•  Dubbele naam die bestaat uit de naam van de moeder 

gevolgd door de naam van de vader of meemoeder.

In 2017 werden 133 pasgeboren kindjes verwelkomd in 
Lubbeek, waarvan 65 jongens en 68 meisjes

2.2 Erkenning

Je kan een verklaring in authentieke vorm afleggen waar-
bij 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.

In 2017 werden er 43 kindjes voor de geboorte erkend.

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 woon-
plaats stelt een akte voor adoptie op. De rechtbank van 
eerste aanleg homologeert die akte en de dienst Burger-
lijke Stand schrijft de akte over in de bevolkingsregisters.

Er werden in 2017 geen kindjes geadopteerd in Lubbeek.

2.4 Huwelijk

Aan de mogelijke festiviteiten gaan een aantal formalitei-
ten vooraf. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen 
om te mogen huwen. Zo is de huwbare leeftijd in België 
vastgesteld op 18 jaar. Ben je jonger, dan heb je toestem-
ming nodig van de rechtsbank (enkel om gewichtige 
redenen). Het huwelijk wordt voltrokken in het openbaar, 
al dan niet in aanwezigheid van maximum 4 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 maan-
den vanaf het verstrijken van de 14de dag.

In 2017 werden er 58 huwelijken voltrokken.

2.5 Echtscheiding

Het ontbinden van het huwelijk naar Belgisch recht.
In het Belgisch recht kunnen de echtscheidingen als volgt 
worden ingedeeld:
• Door onderlinge toestemming (art. 275 en 276 BW). 

Alvorens een verzoekschrift kan worden ingediend 
bij de rechtbank van eerste aanleg moet een volledig 
akkoord bereikt zijn 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 echtscheiding met 
onderlinge toestemming niet mogelijk.
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• Op grond van onherstelbare ontwrichting (art. 229 BW). 
Dit is een schuldloze echtscheiding.  De schuld wordt  
bij geen van de partijen gelegd. De onherstelbare 
ontwrichting wordt vastgesteld op basis van volgende 
criteria :
- Feitelijke scheiding van minstens 6 maanden bij ge-
meenschappelijke aanvraag.
- Feitelijke scheiding van minstens 12 maanden bij 
eenzijdige aanvraag.

De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd om de echt-
scheiding uit te spreken en wordt van kracht zodra het 
vonnis ‘kracht van gewijsde’ heeft gekregen (1 maand 
na de uitspraak). Het verzoek tot overschrijving gebeurt 
door de griffie van de rechtbank binnen de maand nadat 
het vonnis “in kracht van gewijsde” is gegaan. De over-
schrijving zelf gebeurt binnen de maand na het verzoek.
23 echtscheidingen werden in 2017 in Lubbeek geregis-
treerd.

2.6 Overlijden

Wanneer een huisgenoot of een familielid overleden is,  
moet je een geneesheer vragen om dit vast te stellen. Je 
dient een begrafenisondernemer aan te duiden, die doet 
de aangifte van het overlijden. Dit gebeurt bij de ambte-
naar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het 
overlijden zich voordeed. Wanneer je een uitgesproken 
wens hebt voor wat er met je lichaam moet gebeuren na 
je overlijden (begraving of verbranding), dan kan je dit la-
ten 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 hiertegen verzet is geuit. Dit 
verzet kan je aantekenen via een speciaal formulier bij de 
dienst bevolking. Anderzijds kan je je ook uitdrukkelijk 
donor stellen of een eerder genomen beslissing herroe-
pen. 

In 2017 waren er in Lubbeek 74 overlijdens

2.7 Nationaliteit

Je kan de Belgische nationaliteit van rechtswege ver-
krijgen of door de wil te uiten om Belg te worden. Deze 
wetgeving is veranderd op 1 januari 2013. Voor meer in-
lichtingen hieromtrent kan je steeds terecht bij de dienst 
Burgerlijke Stand.

Er werden 12 nationaliteitskeuzes geregistreerd.

2.8 Afleveren uittreksels

Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je uittreksels uit de 
akten die geschreven zijn in de registers bekomen. Uit-
treksels maken geen melding van de afstamming van de 
personen op wie de akte betrekking heeft, dit in tegen-
stelling tot afschriften.

Verder kan men bij de dienst burgerlijke stand terecht 
voor:
• verklaring van wettelijke samenwoning (47 in 2017)
• overschrijving van naamsverandering (0 in 2017)
• betwisting vaderschap. (0 in 2017)
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cultuur 
activiteitenverslag 2017
Volgende activiteiten werden in 2017 op cultureel vlak 
door de gemeente georganiseerd of mede georgani-
seerd:

Openingsweekend zaal Libbeke & bib 

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari  2017 vond het 
openingsweekend van zaal Libbeke en de bib plaats. 
Vrijdagavond 3 februari 2017 was het plechtige gedeelte 
met officieel openen van bib en zaal en een academische 
zitting. Duo Abbraccio zorgde voor de ludieke toets en 
Piacevole voor de achtergrondmuziek. 
Op zaterdag 4 februari 2017 was er in de namiddag in 
de bib een verkenningsspel met piraten Pif en Paf voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar. ’s Avonds vond in zaal Libbe-
ke ‘Lubbeek on Stage’ plaats met optredens van Muz à 
Muze, Lucky Came To Town, Heidi C Jazz Quartet, Ri-
gol’Arte, Nina Finse en Waking Up Dolores. 

Dag van de Vrijwilliger 

Op zaterdag 11 maart 2017 werden in zaal Libbeke de 
vrijwilligers gevierd met een optreden van Pete Corman & 
Band. De vrijwilligers werden ontvangen in een kleurrijke 
zaal en konden naar hartenlust bijpraten met de andere 
vrijwilligers. 

Biermaand Vlaams-Brabant  

Tijdens de Biermaand Vlaams-Brabant kon je van 21 april 
tot 5 juni 2017 genieten van proeverijen, rondleidingen 
tussen de bierketels, degusteren van biermenu’s en 
fietsen langs de Bierroute Lubbeek. Deelnemende reca 
waren brouwerij Van Hellemont,  

brouwerij Craywinckelhof, brasserie Nestor, Bed van  
Napoleon en brouwerij De Schuur.  

B(l)oeiend Hageland: fiets- en huifkartochten langs 
de Binkomse boomgaarden  

Van 14 tot en met 30 april 2017 organiseerde Toerisme 
Vlaams-Brabant samen met de gemeenten Bekkevoort, 
Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, 
Linter, Lubbeek, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw de 
bloesem 14-daagse in het Hageland.  
Op zondag 23 april 2017 organiseerde Lubbeek fiets- en 
huifkartochten in Binkom. 

Viering huwelijksjubilea 

Alle jubilarissen die tussen januari en juni 2017 vijftig, 
zestig en vijfenzestig jaar 
getrouwd waren, werden op zaterdag 29 april 2017 in zaal 
Libbeke gehuldigd.  
Alle jubilarissen die tussen juli en december 2017 vijftig, 
zestig en vijfenzestig jaar getrouwd waren, werden op 
zaterdag 14 oktober 2017 in zaal Libbeke gehuldigd.  

Na ontvangst met een glaasje volgde de toespraak door 
de schepen van feestelijkheden. Daarna mochten de 
koppels het gulden boek tekenen. Als aandenken ont-
vingen de koppels elk een oorkonde en een keramieken 
klaproos. 

Inhuldiging fietsroute langs herinneringen aan WOI 
in Lubbeek  

Op zondag 7 mei 2017 vond de inhuldiging plaats van de 
fietsroute door een geleide recreatieve fietstocht. Na de 
fietstocht kregen de deelnemers een hapje en een drank-
je in zaal Libbeke. 

vrIje tIjd en WelzIjn
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Lubbeek Feest! 
Op zaterdag 1 juli 2017 vond de vijfde editie van ‘Lubbeek 
Feest’ plaats op de terreinen van zaal Libbeke met een 
braderie, rommelmarkt, kermis, activiteiten en attracties 
voor jong en oud.  

Open Monumentendag: kerk en kerkhof Sint-Marti-
nus Lubbeek 
Open Monumentendag stond in 2017 in het teken van de 
kerk en het kerkhof van Sint-Martinus Lubbeek. 
Heemkundige Kring Libbeke vzw zorgde voor een heel 
interessant kindvriendelijk programma op zondag 10 
september 2017. Zo konden de kinderen schatten gaan 
zoeken in de kerk en onder begeleiding het kerkhof gaan 
ontdekken. De kennis over ons waardevol patrimonium 
werd op deze manier een stukje doorgegeven. 

Cultuurmarkt  
Op zaterdag 25 november 2017 vond de eerste editie van 
de cultuurmarkt plaats. Zaal Libbeke werd omgetoverd 
tot een cultureel en artistiek trefpunt: cultuurverenigin-
gen stelden hun werking en aanbod voor, kunstenaars 
hun talrijke creaties.  

cultuurraad

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur be-
treffende alle beleidsdomeinen die te maken hebben 
met culturele aangelegenheden. Deze raad bestaat uit 
vertegenwoordigers van socio-culturele verenigingen die 
actief zijn in Lubbeek en uit Lubbeekse deskundigen op 
cultuurvlak. 

In 2017 werd 22.950,00 euro verdeeld over 48 socio-cultu-
rele verenigingen. 

materiële dienstverlening

Lubbeekse verenigingen en buurtcomité’s kunnen ge-
meneentelijke materialen ontlenen, zoals: 
panelen - nadarafsluitingen - podiumelementen - spots 
- halogeenlampen - geluidsinstallatie - vlaggen - vlaggen-
masten - verlengsnoeren - tent  - tafels - stoelen - schra-
gen met steunen

Beheersorgaan gemeenschaPscentrum 
luBBeek

Het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum 
Lubbeek adviseert het gemeentebestuur betreffende het 
beheer van de culturele infrastructuur met het oog op 
cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuur-
spreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met 
bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. 

toerisme

Lubbeek bezit een ruime diversiteit aan toeristische 
troeven. Van waardevolle natuurgebieden over verschil-
lende als monument geklasseerde gebouwen tot diverse 
recreatieve wandel- en fietsnetwerken. 
De toeristische recreatieve netwerken nemen een na-
drukkelijke plaats in, in het toeristisch aanbod. Toerisme 
Vlaams-Brabant heeft sterk geïnvesteerd in de recreatieve 
wandel- en fietsnetwerken.

Het wandelnetwerk ‘Hagelandse Heuvels’ situeert zich 
ten noorden van de Diestsesteenweg – Staatsbaan. Het 
serveert 300 km wandelplezier waarvan 17 km in Linden 
en Lubbeek. Er werden zes exemplaren verkocht. 
Langs de trajecten van het wandelnetwerk ‘Hageland-
se 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 Euro-
pa. Met de Streek-Gr Hageland kan je naar het centrum 
van Aarschot. Er werden zeven 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 
tien 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. De gemeen-
telijke diensten staan in voor het onderhoud van deze 
wandelpaden en de bewegwijzering van de wandelin-
gen. Momenteel wordt deze wandelgids herwerkt door 
Beter Leefmilieu Lubbeek. 

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

Tevens is onze gemeente lid van de vzw Streekproducten 
Vlaams-Brabant. Lubbeek is sinds 2008 Straffe Streek-ge-
meente. 

Deze Lubbeekse handelaars zijn streekproducenten:
• Brouwerij Van Hellemont
• Ambachtelijke Bakkerij Peter Hermans
• Mosterd De Ster
• Brouwerij De Schuur
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• Brouwerij-distilleerderij Craywinckelhof
• Biekeskorf – imker Luk Smets

Onze gemeente beschikt over de volgende overnach-
tingsmogelijkheden: Craywinckelhof, Ter Lo en Jacht-
hoorn. 

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

In 2017 werden in samenwerking met Toerisme 
Vlaams-Brabant vzw en de Hagelandse gemeenten vol-
gende toeristische evenementen uitgewerkt: 
• B(l)oeiend Hageland
• Biermaand Vlaams-Brabant

iva ace 
(Intern Verzelfstandigd Agentschap Atelier voor 
Creatieve Expressie)

doelstellingen, doelgroeP en aanBod

Het IVA ACE is verantwoordelijk voor het organiseren van 
lessen en activiteiten voor kinderen vanaf de leeftijd van 
zes 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 2016-2017. 
 

Kinderatelier (6 tot 12 jaar)

Creatief bezig zijn voor kinderen, aangepast aan de leef-
tijd. Er wordt geprobeerd om een evenwicht te vinden 
tussen tekenen, schilderen en knutselen. In combinatie 
met materialenkennis en nieuwe technieken. Er zijn drie 
leeftijdsgroepen: 1ste en 2de  leerjaar, 3de  en 4de  leer-
jaar en 5de  en 6de  leerjaar. 

Woensdag 
van 13u30 tot 16u – drie leeftijdsgroepen 
Zaterdag 
van 9u30 tot 12u – drie leeftijdsgroepen 

Jeugdatelier (12 tot 18 jaar)

Een verderzetting van het kinderatelier, aangepaste tech-
nieken en een eventuele voorbereiding op het volwasse-
natelier. 

Woensdag van 17u tot 19u30 – twee parallel groepen 

 
 

Tekenen ( volwassenen)

Kennismaken met verschillende grafische materialen 
(potlood, houtskool, pastel, …), via opdrachten en verf-
technieken. 

Donderdag van 13u30 tot 16u – één groep 
Vrijdag van 13u30 tot 16u  en van 18u tot 20u30 – telkens 
één groep 

Tekenen, schilderen en grafiek/ etsen ( volwassenen)

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

Donderdag van 13u tot 15u30 en van 18u tot 20u30 – 
telkens één groep 
Vrijdag van 13u tot 15u30 en van 18u tot 20u30 – telkens 
één groep 

Atelier 3D

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

Vrijdag van 18u30 tot 21u – één groep 

Kalligrafie ( volwassenen)

Van handschrift tot het leren van schoonschrift, kalligrafie 
… . 

Maandag van 19u tot 21u30 
Dinsdag van 19u tot 21u30

lesgelden

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

Lesgelden kalligrafie : 
Gans schooljaar (18 lessen): 100 euro voor inwoners van 
groot-Lubbeek/ 125 euro voor anderen
Half schooljaar (9 lessen): 50 euro voor inwoners van 
groot-Lubbeek/ 63 euro voor anderen

Lesgelden kinderatelier (1ste, 2de, 3de , 4de , 5de  en 6de  
leerjaar), jeugdatelier, tekenen, grafiek – tekenen – schil-
deren of atelier 3D
Voor het hele schooljaar: 160 euro voor inwoners van 
groot-Lubbeek/ 200 euro voor anderen
Vanaf de kerstvakantie: 100 euro voor inwoners van 
groot-Lubbeek/ 120 euro voor anderen
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Vanaf de paasvakantie: 50 euro voor inwoners van 
groot-Lubbeek/ 60 euro voor anderen

locatie

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

De kantoren van de administratie bevinden zich in het-
zelfde gebouw – Dorpsstraat 2B te 3210 Lubbeek – op de 
1ste verdieping. 

De administratie van het IVA ACE is alle werkdagen be-
reikbaar van 9u00 tot 12u00. Dit via email ace@lubbeek.
be of telefonisch 016 25 66 98  -  016 25 64 98. 

Marijke Sué is 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 kan-
tooruren of na afspraak – 016 47 97 25. 

Er zijn drie leerkrachten aangesteld in contractueel 
verband – 1,34 VTE; er is één vrijwillige lesgever voor de 
lessen kalligrafie. 

oPendeurweekend

Op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2017 vond het open-
deurweekend plaats. Het werd op vrijdag 23 juni 2017 
plechtig geopend door de schepen van cultuur/ ACE; dit 
in aanwezigheid van een aantal prominenten, de cur-
sisten en de leerkrachten. Het openingsmoment werd 
gevolgd door een receptie. 
De tentoonstelling werd opgesteld door de leerkrachten. 
Het was een leuke gelegenheid voor de cursisten om hun 
werken te tonen aan vrienden en familieleden. Voor het 
bredere publiek en ‘toekomstige’ cursisten was het een 
uitgelezen kans om kennis te maken met de werking van 
het atelier. 

cijfergegevens

zie bijlage pagina 58-59 

welzijn

senioren

Voor het dienstjaar 2017 kregen de drie erkende senioren-
verenigingen volgende subsidies:
Okra Trefpunt Lubbeek St.-Martinus: 925 euro 
Okra Trefpunt 55+ Binkom: 666 euro 
Okra Trefpunt Lubbeek St.-Bernard: 409 euro

Samenstelling seniorenraad

N.a.v. de goedkeuring van het nieuw organiek reglement 
van de seniorenraad werd de seniorenraad in 2017 op-
nieuw samengesteld.

Subsidies seniorenverenigingen

Voor het dienstjaar 2017 kregen de drie erkende senioren-
verenigingen volgende subsidies:
Okra Trefpunt Lubbeek St.-Martinus: 925 euro 
Okra Trefpunt 55+ Binkom: 666 euro 
Okra Trefpunt Lubbeek St.-Bernard: 409 euro

Bov (Bewegen oP verwijzing)
Het schepencollege nam in zitting van 9 januari 2017 de 
beslissing om een engagementsverklaring te ondertekenen 
i.v.m. Bewegen op Verwijzing.

Huisartsen kunnen vanaf de start van het project patiënten 
met een beïnvloedbaar gezondheidsrisico doorverwijzen 
naar een BOV-coach. De coach probeert de doorverwezen 
patiënten te motiveren om meer te bewegen. Ze bekijken 
samen de noden, wensen en mogelijkheden en stellen een 
beweegplan op maat op. De BOV-coach werkt hiervoor nauw 
samen met een netwerk van lokale partners die een toegan-
kelijk en betaalbaar beweeg- en sportaanbod promoten. Het 
is de bedoeling dat de patiënten hun weg naar een actiever 
leven op termijn zelfstandig kunnen verder zetten.

Er werden voor de gemeente Lubbeek twee  BOV coaches 
aangesteld: een samenwerkingsovereenkomst werd onderte-
kend met Servaes Timmerman en Ruth Henckens.
Een volledig traject bestaat uit zeven sessies. 

Eén uur individuele coaching kost voor VT 60 euro/uur, 
waarvan de Vlaamse Overheid 56 euro/uur  en de gemeente 2 
euro/uur betaalt. Eén uur individuele coaching kost voor niet- 
VT 60 euro/uur, waarvan de Vlaamse Overheid 40 euro/uur  en 
de gemeente 20 euro/uur betaalt.
Er kunnen ook groepssessies gegeven worden (berekend 
op minimum drie personen). Een groepssessie voor VT kost 
20 euro/uur. De Vlaamse Overheid betaalt 18 euro en de 
gemeente 2 euro/uur. Een groepssessie voor niet-VT kost 
20 euro/uur. De Vlaamse Overheid betaalt 16 euro en de 
gemeente 4 euro/uur.  
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camPagne ‘toegankelijke gemeente’
De provincie Vlaams-Brabant start de campagne ‘jouw 
gemeente, toegankelijke gemeente’. 
Aande hand van een tien punten programma worden de 
lokale overheden uitgenodigd om gedurende één jaar 
actief te werken rond toegankelijkheid. De gemeentes die 
op de einddatum het tien punten programma met succes 
hebben doorlopen krijgen van de provincie het ‘handvest 
van
toegankelijke gemeente’ en mogen gedurende één jaar 
deze titel op hun website zetten. 

hijsen regenBoogvlag

De gemeente nam zoals elk jaar deel aan de actie tegen 
homo- en transfobie en hees de regenboogvlag tussen 
15 mei en 19 mei 2017, haar deelname is bevestigd via 
idahot. Holibihuis.be 
Borstkankerscreening - Mammobiel
De mammobiel kwam van 15 juni  tot 7 juli 2017 naar 
Lubbeek voor het tweejaarlijks bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker.

ik drink slim

De gemeente Lubbeek nam tijdens het schooljaar 2017- 
2018 opnieuw deel  aan het ‘ik drink slim’ project georga-
niseerd door Logo Oost-Brabant.
De kosten van de materialen voor de gemeentescholen 
werden betaald via de het budget duurzaam naar school 
en aan de VBS Sint-Martinus en de VBS ‘De Linde’ werd 
een toelage toegekend.

sPort

sPortcluBs

• Totaal      51
• Aantal erkend     25
• Aantal gesubsidieerd    19
• Aantal leden/ leden van Lubbeek in de erkende sport-

clubs: 2505 waarvan 1290 van Lubbeek
• Cijfers gesubsidieerde sportclubs

Leden      2312
Leden Lubbeek    1162
Jeugdleden     1147
Jeugdleden Lubbeek    636

sPortcheques

In samenwerking met het OCMW reikt de gemeente 
sportcheques uit om sportparticipatie van kansarme Lub-
bekenaren te verbeteren. Met deze sportcheques kunnen 
zij bijvoorbeeld lidgeld van een sportclub betalen, een 
zwemabonnement of sportkledij kopen. In 2017 werden 
11 sportcheques toegekend voor een totaalbedrag van 
1704,50 EUR.

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten/pro-
jecten die de sportdienst in 2017 organiseerde of mee 
ondersteunde.

kleinere Projecten of Projecten als 
co-organisator

• Familieschaatsdag - 11 februari - 653 deelnemers
• Avonturensportdag - 5 april - 44 deelnemers
• Kijk, ik fiets! - 30 april en 7 mei - 35 deelnemers
• Junior sportdag Andersvaliden - 16 mei - 314 deel- 

nemers
• Sportdag Andersvaliden - 30 mei - 204 deelnemers
• Sport- en speldagen - 4 en 6 juli - 160 deelnemers
• Watersportdag tieners - 27 juli - 36 deelnemers
• Tienersportdag Airzone - 23 augustus - 149 deelnemers
• G-sportkamp 28 tot 31 augustus - 16 deelnemers
• Uitstap Memorial Van Damme - 1 september - 17 deel-

nemers
• Infoavond eerste hulp bij sportongevallen - 5 septem-

ber - 12 deelnemers
• Personeelssportdag - 12 september - 432 deelnemers
• Regionale sporteldag - 19 september - 40 deelnemers
• Geocaching voor gezinnen - 8 oktober - 101 deelnemer
• Skihappening - 30 oktober - 59 deelnemers
• Kleuterhappening - 12 november - 92 deelnemers
• Infoavond delegeren in de sportclub - 13 november - 18 

deelnemers
• Familiezwemdagen - 28 en 29 december - 1251 deel- 

nemers

grote Projecten

Dag van de Sportclub

De dag van de sportclub is een grote sport-opendeurdag 
waar Lubbeekse sportclubs zich voorstellen aan het grote 
publiek en waarbij Lubbekenaren kunnen proeven van 
alles wat Lubbeek sportief te bieden heeft. In 20 mei 2017 
namen 14 clubs deel aan deze sportdag.

Marathon Van Lubbeek

De marathon van Lubbeek is een loopcriterium in Lub-
beek met een straten of bosloop in elke deelgemeente. Er 
zijn verschillende afstanden maar wie minstensdrie keer 
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deelneemt aan de lange afstand (14km) neemt automa-
tisch deel aan het criterium.
• Linden Bosloop 14 mei  - 293 deelnemers
• SMS-Loop Lubbeek 2 juli - 185 deelnemers
• Sint-Rochusloop Binkom 26 augustus  - 75 deelnemers
• Crescendoloop Pellenberg 17 september - 115 deelne-

mers

Deelnemers marathon: 33 mannen en 8 vrouwen

Sportweken

De gemeente organiseerde twee grote sportweken in 
2017 en één kleintje. 
• Sportkamp Pasen 4  tot 16 jaar - 230 deelnemers
• Sportkamp zomer 4  tot 6 jaar  - 295 deelnemers

Sportacademie

De sportacademie zijn wekelijkse sportlessenreeksen van 
september tot juni. (cijfers seizoen september 2017 tot 
juni 2018)
• Naschoolse sport  - 146 deelnemers
• Kleutersport op zaterdag -  25 deelnemers
• Multimove op woensdag - 12 deelnemers
• Onderhoudsgym Linden en Lubbeek - 43 deelnemers

jeugd

jeugdverenigingen

Op vlak van jeugdbeleid zijn het de jeugdverenigingen 
die allerlei activiteiten inrichten tijdens het weekend, zo-
dat kinderen en jongeren hun vrije tijd hier nuttig kunnen 
besteden.
Omdat het belangrijk is dat deze vrije tijd zo goed mo-
gelijk wordt ingevuld, kunnen deze initiatieven vanuit de 
gemeente rekenen op heel wat financiële ondersteuning. 
Dit gebeurt onder de volgende vormen:

- Werkingstoelagen: dit is geld dat de jeugdverenigingen 
krijgen van de gemeente   
om hun werking te kunnen laten plaatsvinden. Zij kunnen 
er met deze centen voor zorgen dat ze materiaal hebben 
om mee te spelen, eten kunnen aankopen om op week-
end te gaan, … .  

De volgende jeugdwerkinitiatieven kregen voor het wer-
kingsjaar 2016-2017 een toelage betreffende werkings-
kosten ten bedrage van:                                            
• FOS Leeuwkens Linden: 2.489,83 euro  
• SGV St.-Martinus Lubbeek: 1.565,04 euro  
• SGV St.-Kwinten Linden: 2.678,17 euro  
• Chiro Crescendo Pellenberg: 2.977,38 euro 
• KLJ-Lubbeek: 1.380,99 euro  

 

• Chiro Nemas Binkom: 2.653,09 euro  
• vzw De Jeugd Binkom: 1.639,50 euro  
• vzw De Kluster: 1.608 euro  
• De Lont vzw: 1.008 euro  
• Totaal: 18.000 euro 

- Onderhoudskosten en investeringen aan gebouwen: 
dit is geld dat de jeugdverenigingen krijgen om nieuwe 
lokalen te bouwen of om de bestaande lokalen te onder-
houden. Dit wil zeggen geld om verfwerken te doen, een 
kapotte venster te herstellen, enz. 

Onderhoudskosten:
• FOS Leeuwkens Linden: 1.530,62 euro  
• SGV St.-Kwinten Linden: 1.707,07 euro  
• Chiro Crescendo Pellenberg: 2.585,31 euro 
• vzw De Kluster: 612,03 euro  
• Totaal: 6.435,03 euro  

Investeringen:

• SGV St.-Kwinten Linden: 3.554,87 euro

graBBel & swaP oP het Plein

In totaal werden er in 2017 804 verschillende kinderen en 
jongeren gesignaleerd op de vakantiewerking. 

Grabbel & Swap op het Plein

In totaal werden er in 2017 804 verschillende kinderen en jongeren gesignaleerd op de 
vakantiewerking. 

Datum Aantal Datum Aantal Datum Aantal

Week 1 Week 2 Week 3
3 juli 17 175 10 juli 17 17 juli 17 166
4 juli 17 242 11 juli 17 18 juli 17 191
5 juli 17 186 12 juli 17 100 19 juli 17 129
6 juli 17 218 13 juli 17 176 20 juli 17 141
7 juli 17 185 14 juli 17 189 21 juli 17

Week 4 Week 5 Week 6
24 juli 17 126 31 juli 17 170 07 aug 17 145
25 juli 17 150 01 aug 17 224 08 aug 17 205
26 juli 17 125 02 aug 17 173 09 aug 17 136
27 juli 17 136 03 aug 17 229 10 aug 17 168
28 juli 17 133 05 aug 17 175 11 aug 17 205

Gedurende de zes weken Grabbel & Swap op het Plein was er een gemiddelde deelname 
van 170 deelnames per dag. Met pieken van meer dan 200 deelnames is het inzetten van 28 
begeleiders geen overbodige luxe. 

Dit gemiddeld aantal deelnemers levert de werking van 2017, na een paar jaren van 
stagnering, opnieuw een plaatsje op in de top drie van gemiddelde deelnames.  

2013 : gemiddeld 180 deelnames per dag
2012 : gemiddeld 174 deelnames per dag
2017 : gemiddeld 170 deelnames per dag
2014 : gemiddeld 168 deelnames per dag
2001 : gemiddeld 165 deelnames per dag

De tabel op de volgende pagina geeft weer hoeveel verschillende personen zich per jaar 
inschrijven om deel te nemen aan de Grabbel- en de Swap. 

Gedurende de zes weken Grabbel & Swap op het Plein 
was er een gemiddelde deelname van 170 deelnames 
per dag. Met pieken van meer dan 200 deelnames is het 
inzetten van 28 begeleiders geen overbodige luxe. 

Dit gemiddeld aantal deelnemers levert de werking 
van 2017, na een paar jaren van stagnering, opnieuw 
een plaatsje op in de top drie van gemiddelde deelna-
mes.   
• 2013: gemiddeld 180 deelnames per dag
• 2012: gemiddeld 174 deelnames per dag
•  2017: gemiddeld 170 deelnames per dag
• 2014: gemiddeld 168 deelnames per dag
• 2001: gemiddeld 165 deelnames per dag
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De tabel op de volgende pagina geeft weer hoeveel 
verschillende personen zich per jaar inschrijven om deel 
te nemen aan de Grabbel- en de Swap. 

De stagnerende tendens van de afgelopen jaren is dit jaar opnieuw doorbroken.  

Met een gemiddelde van 170 deelnames komen we uit op de derde plaats van de top vijf
doorheen alle jaren dat de Grabbel & Swap georganiseerd werd:   

2013 : gemiddeld 180 deelnames per dag
2012 : gemiddeld 174 deelnames per dag
2017 : gemiddeld 170 deelnames per dag
2014 : gemiddeld 168 deelnames per dag
2001 : gemiddeld 165 deelnames per dag
2016 : gemiddeld 163 deelnames per dag

Wat het aantal individuele inschrijvingen betreft, behalen we een schitterende tweede plaats 
met 804 verschillende kinderen die deelnamen aan de vakantiewerking. Top vijf hier is:

2013 : 838 verschillende deelnemers
2017 : 804 verschillende deelnemers
2014 : 811 verschillende deelnemers
2012 : 789 verschillende deelnemers
2011 : 736 verschillende deelnemers
2016 : 731 verschillende deelnemers

Voorbereidend werk (monitorenwerking)
Het organiseren van een degelijke vakantiewerking mag zeker en vast niet onderschat 
worden. Het is niet zomaar het organiseren van ‘spellekes’ voor de kleine kinderen. Men 
mag niet vergeten dat men toch steeds met andere personen hun kinderen aan het werken 
is en dat dit heel wat verantwoordelijkheid vereist. 

De stagnerende tendens van de afgelopen jaren is dit jaar 
opnieuw doorbroken.  

Met een gemiddelde van 170 deelnames komen we uit 
op de derde plaats van de top vijf doorheen alle jaren dat 
de Grabbel & Swap georganiseerd werd:   
• 2013: gemiddeld 180 deelnames per dag
• 2012: gemiddeld 174 deelnames per dag
•  2017: gemiddeld 170 deelnames per dag
• 2014: gemiddeld 168 deelnames per dag
• 2001: gemiddeld 165 deelnames per dag
• 2016: gemiddeld 163 deelnames per dag

Wat het aantal individuele inschrijvingen betreft, beha-
len we een schitterende tweede plaats met 804 verschil-
lende kinderen die deelnamen aan de vakantiewerking. 
Top vijf hier is:
•  2013: 838 verschillende deelnemers
• 2017: 804 verschillende deelnemers
• 2014: 811 verschillende deelnemers
•  2012: 789 verschillende deelnemers
• 2011: 736 verschillende deelnemers
• 2016: 731 verschillende deelnemers

Voorbereidend werk (monitorenwerking)   

Het organiseren van een degelijke vakantiewerking mag 
zeker en vast niet onderschat worden. Het is niet zomaar 
het organiseren van ‘spellekes’ voor de kleine kinderen. 
Men mag niet vergeten dat men toch steeds met andere 
personen hun kinderen aan het werken is en dat dit heel 
wat verantwoordelijkheid vereist. 
Bij het oprichten van een kwaliteitsvolle vakantiewerking 
komen heel wat meer dingen kijken dan dat men uitein-
delijk bij de uitvoering ervan ziet. 
Des te meer men alles kan plannen, des te beter zal de 
werking tijdens de uitvoering ervan verlopen. 
Sinds 2003 neemt de jeugddienst deel aan het vormings-
weekend van de Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking. 

De begeleiders die mee op vormingsweekend gaan 
vormen de werkgroep voor het komende jaar. Praktisch 
wil dit zeggen dat tijdens het weekend reeds heel wat 
zaken behandeld worden en er ook aparte werkgroepjes 
gemaakt worden. Die nadien elk op zelfstandige basis 
samen komen om tegen een vooropgestelde datum een 
aantal zaken te bespreken en uit te werken. 
De twee werkgroepen die opgericht worden zijn:
• werkgroep initiatiedag;
• werkgroep openingsactiviteit.  

Uiteraard kunnen zo een goed functionerende werk-
groepen enkel bestaan binnen een organisatie die hun 
inzet naar behoren weet te appreciëren. Dit hangt sterk 
samen met de wijze van verloning en de waardering via 
de jaarwerking. 

Jaar na jaar wordt de interesse om deel te nemen aan het 
vormingsweekend steeds groter bij de ploeg van begelei-
ders. We zijn ooit van start gegaan met 12 deelnemers, nu 
vertrekken we met gemiddeld 50 personen. 

sPeelterreinen

De gemeente Lubbeek kent heel wat openbare speelter-
reintjes, ingericht naar de noden en behoeften van de 
omwonenden. 

Lubbeek

• speelplein Hazeput Lubbeek
• speelplein Kloosterblok Lubbeek
• speelplein Gellenberg Lubbeek
• skate Gellenberg Lubbeek
• speelplein Geestbosstraat Lubbeek
• speelzone Kalvariebos Lubbeek

Binkom

• speelplein Keiberg Binkom
• speelplein Schoolstraat Binkom

Pellenberg

• speelplein Corthoutslaan Pellenberg
• speelplein Pellenberg-Centrum

Linden

• speelplein Linden-Centrum
• speelplein Koetsiersweg Linden
• speelplein Vedelweg Linden
• speelplein Koningsveld Linden
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In 2017 werd er werk gemaakt van een volledig nieuw 
terreintje in het centrum van Pellenberg. Naar analogie 
met het nieuwe terrein in Binkom, werd het terreintje in 
Pellenberg ingericht met een wipwap, een schommel en 
een glijbaan. 

Op vraag van de buurtbewoners werd er tevens voorzien 
een petanquebaan voorzien. 

kinderoPvang gemeente  
luBBeek

Locaties te Lubbeek, Binkom, Pellenberg en Linden
Bezettingsgraad, gemiddeld aantal kinderen per dag.

2015 2016 2017

Binkom 28,31 32,35 32,95

Pellenberg 51,74 45,66 43,13

Lubbeek 78,30 77,27 79,61

Linden 139,04 146,06 144,73

Vakantie opvang 41,74 45,11 45

Totaal 339,13 346,45 345,42

GEMIDDELD AANTAL KINDEREN PER DAG 

In 2017 waren er gemiddeld 346 kinderen per dag 
aanwezig in de buitenschoolse kinderopvang. Voor- en 
naschools waren dit gemiddeld 300 kinderen per dag, 
tijdens de vakantieopvang (alle vakanties en schoolvrije 
dagen samen) 45.
In totaal waren er 1173 ingeschreven kinderen waaronder 
157 nieuw ingeschreven kinderen.

Aanwezige kinderen per dag

Binkom (gemiddeld)   33
Pellenberg (gemiddeld)   43
Lubbeek (gemiddeld)   80
Linden (gemiddeld)   145
Vakantie opvang (gemiddeld)  45
----------------------------------------------------------
Totaal (gemiddeld)    346

Lokaal Overleg Kinderopvang – LOK 

Het LOK geeft advies aan het lokale bestuur over het uit-
tekenen/ uitvoeren van het kinderopvangbeleid, alsook 
met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen 
binnen de gemeente. In het LOK zetelen vertegenwoordi-
gers van de lokale actoren kinderopvang - aanbieders, de 
gebruikers, het lokale bestuur, de gemeenteraad en het 
OCMW én deskundigen in verband met kinderopvang. 
In 2017 vond er geen vergadering plaats, aangezien er 
geen specifieke punten waren en er geen vragen werden 

voorgedragen door de leden.

Vormingen

• Deelname aan vormingsdag ‘Kinderopvangcaravan’: 
door vier begeleidsters

• Vorming ‘Levensreddend handelen’: voor één bege-
leid(st)er

• Vorming ‘Oordeel in je voordeel’: voor de begeleid(st)
ers, administratieve medewerksters en assistent-coör-
dinator

• Vorming ‘Inspiratiedag kinderopvang’: voor de assis-
tent-coördinator

• Vorming ‘Mentoropleiding zorgberoepen’: voor twee 
begeleidsters

• Vorming ‘Effect van roepen tegen kinderen’: voor de 
begeleid(st)ers

• Workshop ‘Zorgen voor jezelf’ (Werkgroep Beleid, 
Actua, Praktijk): voor de assistent-coördinator

• ROK-werkgroep ‘Kwaliteit’ en ‘Beleid, Actua, Praktijk’: 
voor de assistent-coördinator

Activiteiten, workshops en uitstapjes

• 26 januari, gedichtendag: gedichtjes en versjes komen 
in verschillende vormen aan bod

• 17 februari  tot 24 februari, week tegen pesten: samen 
roepen we een halt tegen pesten!

• 17 februari, dikketruiendag: knutselen rond dit thema, 
wie heeft er een dikke trui aan?

• 1 maart tot 31 maart, jeugdboekenmaand: voorlezen en 
knutselen rond dit thema

• 19 april, buitenspeeldag: allemaal naar buiten!
• 16 tot 23 mei, week van de opvoeding: ‘Opvoeden is 

samen lachen, huilen, praten, eten, …’
• 8 tot 15 oktober, week van het bos: spelen en knutselen 

rond dit thema
• 23 tot 27 oktober, week van het IBO: thema ‘Letterpret’. 
• 18 tot 26 november, voorleesweek: extra voorleestijd 

tijdens deze week

• 27 februari: Carnaval; Sleutel van het dorp afhalen 
gemeentehuis

• 3 maart: Sleutel van het dorp terugbrengen naar ge-
meentehuis + filmvoorstelling in de opvang

• 4 april: Workshop ‘Dans’ (door Compagnie Fest)
• 6 juli: Muzisch piratenspel  (door Hikketakketoe)
• 10 juli: Busuitstap naar Park Hoge Kempen
• 18 juli: Wandeling in de omgeving van de opvang
• 27 juli: Vertelwandeling o.l.v. de Hagelandse gidsen (in 

de omgeving van de opvang)
• 3 augustus: De Proefmobiel en workshop ‘Bruisballen 

maken’ (door Spelenderwijs)
• 10 augustus: Beeldende workshop (door Pupstudio)
• 16 augustus: Wandeling naar Kalvariebos
• 18 augustus: Busuitstap naar speeltuin Bekaf in 

Aarschot
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• 22 augustus: Wandeling in de omgeving van de opvang
• 23 augustus: Workshop ‘Kinderyoga’ (door Kreakatau) 
• 30 augustus: Theatervoorstelling ‘Kikkerkusje’ (door Kip 

van Troje)

de BiB luBBeek

Op 1 januari 2016 verviel het Decreet Lokaal Cultuurbe-
leid. De subsidies werden zonder oormerking geïnte-
greerd in het gemeentefonds. De Vlaamse beleidsprio-
riteiten en de rapportering hierover werden geschrapt. 
Ondanks het wegvallen van de Vlaamse verplichtingen 
bleef het gemeentebestuur inzetten op het openbaar 
bibliotheekwerk en werd de voltooiing van de nieuwe bib 
- uitgerust met moderne technologie - een feit. De oude 
bib sloot op 24 december 2016 haar deuren. De nieuwe 
bib ging open op 4 februari 2017. De openingstijden wer-
den verruimd met acht uren in de week. 
Hoe groot de impact van de nieuwe infrastructuur en 
de uitbreiding van de openingstijden zijn op het biblio-
theekgebruik, zal uit de leners- en leengegevens van de 
komende jaren moeten blijken.

1. Lenersaantal volgens leeftijd en woonplaats 

(exclusief de leners die de bib van Lubbeek in schoolver-
band bezoeken) 

tabellen, zie bijlage 60-63

2. Lenersbereik (aantal leners/aantal inwoners x 100) 

tabellen, zie bijlage 60-63

3. Collectie 2017

tabellen, zie bijlage 60-63

4. Uitleningen bib Lubbeek (inclusief verlengingen, 
schooluitleningen) 

tabellen, zie bijlage 60-63

5. Schoolwerking 2017

tabellen, zie bijlage 60-63

Met de klasbezoeken worden 1142 kinderen bereikt. De 
leerlingen uit het lager onderwijs gebruiken een indi-
viduele lenerspas. Kleuters hebben geen individuele 
lenerspas. De materialen voor deze doelgroep worden op 
de lenerspas van de leerkracht geregistreerd. De leners-
pas uitgereikt aan de leerlingen en leerkrachten is enkel 
bestemd voor gebruik in klasverband.

5.2. Uitleningen/verlengingen
• Bib Lubbeek  4120
• Schoolbib Linden 17214
• Schoolbib Pellenberg 4007
• Schoolbib Binkom 3110

5.3. Introductiebezoeken 2017
• 13 maart door 1ste en 2de graad GBS Binkom
• 16 maart door 1ste en 2de kleuterklas GBS Pellenberg
• 17 maart door 3de graad GBS Binkom
• 22 maart door 1ste, 2de en 3de kleuterklas GBS Binkom
• 9 mei door 4de leerjaar GBS Pellenberg
• 12 september 3de kleuterklas VBS Lubbeek

5.4. Voorleessessies 2017
• 13 juni aan 1ste en 2de leerjaar VBS Lubbeek

6. Bediening rusthuizen 2017

• Zes leveringen van boekenpakketten aan Sint-Domini-
cus. Totaal aantal geleverde boeken: 150 exemplaren.

7. Acties 2017

• Opening nieuwe bib op 3 en 4 februari.
• Hip Bib Hoera. In de loop van 2017 werden alle kinderen 

geboren in 2014 (3-jarigen) uitgenodigd voor een 
bezoek aan de bib. Bij hun bezoek ontvingen zij een 
kleine verrassing. In de begeleidende brief gericht 
aan de ouders werd het belang van het voorlezen aan 
kinderen vanaf zeer jonge leeftijd beklemtoond. 144 
kinderen werden aangeschreven. 52 kinderen (dit is 
36 % van de aangeschreven kinderen) gingen op de 
uitnodiging in. Hiervan waren reeds negen kinderen 
(dit is 17 % van de 52 kinderen) lener. 22 kinderen (dit 
is 42 % van de 52 kinderen die nog geen lener waren) 
werden als lener ingeschreven. Met deze actie werden 
15 % van de aangeschreven kinderen als nieuwe lener 
geregistreerd.

• Praatcafé ‘Opvoeden is…’ georganiseerd door het IBO 
in de bib in het kader van de ‘Week van de opvoeding’ 
op 18 mei.

• Voorleessessie voor kinderen met auteur Han Lasseel 
op 19 en 29 april.

• Deelname met bibstand en natuurquiz voor kinderen 
aan de Dag van het Park, georganiseerd door Natuur-
punt Lubbeek op 28 mei op het domein Halflants. 

• Seniorenbezoek aan de bib in samenwerking met 
‘Dienstencentrum De Sleutel’ op 9 juni.

• Onthaal nieuwe inwoners in de bib op 28 oktober.
• Bord- en kaartspelennamiddag voor kinderen in de bib 

op 30 oktober.
• Lezingen georganiseerd door Natuurpunt Lubbeek in 

de bib op 21 april, 24 en 30 oktober.
• Twee workshops ‘Van film naar virtuele realiteit’ voor 

kinderen en jongeren van 8 tot 15 jaar in de bib op 26 
november.

• Familietheater’ De riddershow’  in feestzaal Libbeke op 
28 december. 
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internationale samenwerking

doelstelling

Het gemeentelijk beleid voor Internationale samenwer-
king is gestoeld op het beleid van de Vlaamse overheid. 
Dat neemt echter niet weg dat de gemeente Lubbeek 
haar beleid volledig met eigen middelen dient te finan-
cieren.

Dit weerhoudt Lubbeek evenwel niet om blijvend te 
investeren in ontwikkelingssamenwerking. Gelukkig kan 
de gemeente rekenen op tal van verenigingen en vrijwil-
ligers die zich inzetten om ontwikkelingssamenwerking 
een plaats te geven binnen het gemeentelijk beleid en 
de Lubbeekse samenleving. De gemeente werkt hiervoor 
nauw samen met de Gemeentelijke Raad voor Interna-
tionale Samenwerking (GRIS), een gemeentelijk advies-
orgaan, erkend door het gemeentebestuur Lubbeek. De 
opdracht van deze raad bestaat in het adviseren van het 
gemeentebestuur betreffende alle beleidsmateries die te 
maken hebben met solidaire relaties tussen de burgers 
van Lubbeek en de wereldwijde samenleving. Het biedt 
tegelijk een forum voor de ontmoeting van de 41 aange-
sloten leden, o.a. tijdens de Algemene Ledenvergaderin-
gen, die een viertal maal per jaar worden gehouden.

Het werkingsbudget 2017 bedroeg 21.500,00 euro.

suBsidieBeleid

Lubbeek voorziet jaarlijks een budget voor ontwikke-
lingssamenwerking. De subsidies aan de diverse pro-
gramma’s van NGO’s en 4de-pijlerorganisaties op basis 
van hun werking in Lubbeek maken daarvan het grootste 
deel uit.

De gemeente Lubbeek wil niet enkel ontwikkelingspro-
jecten in andere landen ondersteunen, maar wil ook de 
Lubbekenaars warm maken voor internationale solidari-
teit binnen haar eigen gemeente.

Projecten in het noorden

Lubbeekse organisaties die lid zijn van de GRIS, of 
particulieren actief op vlak van internationale samenwer-
king, of niet-gemeentelijke Lubbeekse scholen kunnen 
ondersteuning aanvragen wanneer zij een informatieve, 
culturele, educatieve of sensibiliserende activiteit orga-
niseren in het kader van internationale en ontwikkelings-
samenwerking, mensenrechten, vredesthema’s, eerlijke 
handel, mondiale vorming, globalisering, internationale 
migraties en vluchtelingenproblematiek.

In 2017 werden de volgende projecten door de 
gemeente ondersteund:

• Afrika Filmfestival
• Sinterklaasfeest van SIAL (Steunpunt Integratie Asiel-

zoekers Lubbeek)
• De jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International
•  Activiteiten van 11-groep Lubbeek (Pellenberg Buurt, 

Sint-Maartensvuur, etc.)
• Project ‘Samen tegen armoede’ van VBS Sint-Martinus

Projecten in het zuiden

Naast de ondersteuning van lokale activiteiten voorziet 
Lubbeek in een ruim budget voor programma‘s in het 
Zuiden. Omwille van de binding met Lubbeek vragen 
we wel dat de aanvraag daarvoor - ook deze voor grote 
NGO‘s - gedragen wordt door Lubbekenaars of Lubbeek-
se verenigingen. Daarenboven moeten zij gericht zijn op 
de totale ontwikkeling van de bevolking van het Zuiden, 
aandacht hebben voor structurele oorzaken en noden, en 
de zelfredzaamheid, emancipatie en participatie verho-
gen.

In 2017 werden de volgende 14 projecten door de ge-
meente financieel ondersteund:
• Nicamigos vzw: uitbouwen geestelijke gezondheids-

zorg in de provincie Matagalpa;
• Arsten Zonder Vakantie: klompvoetenproject in het 

‘centre des  Handicapé’, WOTE PAMOJA Lubumbashi;
• Wereldsolidariteit Lubbeek: ondersteuning Partenariaat 

Wereldsolidariteit Leuven met CGTG (Central General 
de Trabajadores de Guatemala);

• Klaprozen voor vrede VZW: ontmijningsacties in 
Oost-Congo;

• Kisangani vzw: schoolinrichting en -uitrusting basis-
school MBIYE;

• Promotor Palestinian Circus School: kinderen creatief en 
positief engageren in oorlogsgebied (Oost-Jeruzalem);

• Umubano-Bisa vzw: toegankelijkheid basisonderwijs in 
Rwanda;

• Ontwikkelingshulp geneesheren en apothekers Alumni 
Leuven: empowerment van kwetsbare kinderen in 
Birambo/Karongi (Nepal);

• Belgium Brick Children School Foundation (BBCSF), 
onder de koepel van BIKAS vzw: bouw afdeling voor 
kinderen met een beperking (Nepal);

• Suyana vzw: sociaal-economisch project voor de 
mama’s in extreme armoede en slechtoffer van famili-
aal geweld (Peru);

• Fifala vzw: ondersteuning van families die voor wees-
kinderen zorgen (Mali);

• 11.11.11-Lubbeek: versterking van een nationale 
beweging tegen de negatieve impact van mijnexplota-
tie (Indonesië);
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• Haaile Xale Gambia vzw: onderwijs, schoolgeld, onder-
voeding, tuinieren (Gambia);

• HandsinAction: inrichting van ziekenhuizen in de Filipij-
nen.

sPonsoring

Sinds 1 januari 2015 ondersteunt de gemeente ook inwo-
ners die een persoonlijke inspanning leveren ten voorde-
le van internationale samenwerking.

In 2017 werden de volgende projecten door de gemeente 
financieel ondersteund:
• Refugee Walk (zes deelnemers)
• Humasol, een studentenproject rond afvalverwerking 

in Uganda

fair trade gemeente

Lubbeek kiest voor duurzame ontwikkeling. Dit veronder-
stelt de aankoop en het gebruik van duurzame produc-
ten, ook producten uit het Zuiden. Lubbeek organiseerde 
in 2016 een eerste keer de H-eerlijke avondmarkt en is 
sindsdien een Fair Trade Gemeente.
Dit initiatief werd ook in 2017 herhaald.

Meer info: http://fairtradegemeenten.be/lubbeek/lub-
beek

h-eerlijke avondmarkt

Op zaterdag 28 oktober 2017 heeft de gemeente samen 
met de fairtrade-trekkersgroep met succes de tweede 
editie van de H-eerlijke avondmarkt georganiseerd. Deze 
keer was de plaats van het gebeuren zaal Libbeke. We 
mochten maar liefst 25 standhouders verwelkomen.

Op de markt zijn er infostanden rond fairtrade en interna-
tionale samenwerking én is er plaats voor verkoopstan-
den van lokale handelaars die graag hun product willen 
promoten in het kader van duurzame productie. De 
gemeente zorgt telkens voor een mooi en gezellig kader, 
leuke randanimatie en muzikale ondersteuning.

In 2017 waren er 25 standhouders en heel wat bezoekers.

agenda 2030: lokale schouders voor 
mondiale uitdagingen

In september 2015 ondertekende België de Agenda 2030, 
de ambitieuze duurzaamheidsagenda van de Verenigde 
Naties. De agenda, ook bekend als de Duurzame Ontwik-
kelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals 
(SDG’s), bevat zeventien concrete doelstellingen om te 

komen tot een meer rechtvaardige, duurzame en vreed-
zame wereld. De SDG’s gaan over armoedebestrijding, 
onderwijs, water, gendergelijkheid, duurzame consump-
tie en productie, klimaatverandering, ongelijkheid, vrede 
en meer. Ze omvatten met andere woorden elk aspect 
van ons leven, onze gemeenschap en onze planeet.

De GRIS (Gemeentelijke Raad voor Internationale Samen-
werking) ondersteunt deze doelstellingen en heeft deze 
op de eigen agenda geplaatst. Zij wil de politiek informe-
ren, sensibiliseren en tot concrete actie aanzetten.

Ook Lubbeek schaarde zich achter deze doelstellingen 
door in september 2017 een engagementsverklaring 
goed te keuren onder de noemer: ‘global goals, local 
focus’. Ze deed dat trouwens al een keer eerder op de 
OCMW-raad van september 2017.
Zo verbinden gemeente en OCMW zich er toe om over de 
SDG’s niet alleen te informeren en te sensibiliseren, maar 
ook om concrete stappen te zetten.

Het is de bedoeling dat de zeventien symbolen van de 
SDG’s regelmatig te zullen zien zijn in het straatbeeld, en 
dat de gemeente een verdere aanpak uitwerkt samen 
met de adviesraden, de verenigingen en iedereen van de 
gemeente die hieraan wil meewerken. Wat we al doen 
brengen we in kaart en vullen we verder aan met nieuwe 
initiatieven.
Wordt vervolgd!

linden groet linden vzw

De jumelage ‘Linden groet Linden’ is een samenwerkings-
verband tussen de volgende gemeenten:
• Linden (deelgemeente Lubbeek, België);
• Linden (deelgemeente Cuijck, Nederland);
• Linden (deelgemeente Holstein, Duitsland);
• Lalinde (deelgemeente Dordogne, Frankrijk);
• Linden (deelgemeente St. Georgen am Walde, Oosten-

rijk);
• Lalin (deelgemeente Pontevedra, Spanje).

Het samenwerkingsverband is uniek ten opzichte van 
andere jumelages en wel op de volgende punten:
• De gemeenten zijn naamgenoten.
• Voor het jongerentreffen worden de bezoekende 

jongeren opgevangen door gastgezinnen voor de 
avondmaaltijden; de jongeren organiseren zelf de 
activiteiten van de tiendaagse rond een bepaald thema 
en die activiteiten zijn zo gericht dat de jongeren die 
samen beleven.

• Voor de Europadagen en het Beroepstreffen verblijven 
de bezoekers bij gastgezinnen, waardoor de contacten 
intenser zijn, en die kunnen uitmonden in jarenlange 
vriendschappen. De bezoeker ‘bekijkt’ het land niet, 
maar leert de anderen, hun cultuur en gewoonten 
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beter kennen door samen deel te nemen aan de aange-
boden activiteiten, die nauw verband houden met de 
organiserende gemeente en hun regio.

• De organisatie van het Jongerentreffen, de Europa-
dagen en het Beroepstreffen valt te beurt aan telkens 
een ander gastland, waardoor iedereen kennis kan 
maken met hun gewoontes en zich daaraan dient aan 
te passen.

De bedoeling van de jumelage is duurzame vriendschap-
pelijke betrekkingen tussen de inwoners van gelijknami-
ge gemeenten of deelgemeenten in binnen- en buiten-
land onderhouden onder meer door het organiseren van 
activiteiten zoals de jaarlijkse jeugddagen en uitwisseling 
van beroepsgroepen en de tweejaarlijkse Europadagen 
en werkvergaderingen.

In juni 2017 organiseerde Oostenrijk het jaarlijkse ‘Jeugd-
treffen’ (met acht  afgevaardigden vanuit België), en 
Duitsland de ‘beroepsdagen’, met als thema ‘Gezondheid 
en sociale zaken’.

De VZW organiseert jaarlijks tal van activiteiten om de 
samenhorigheid van de leden en sympathisanten te 
bevorderen en voor de financiering (bv. de ‘Tapasdagen’). 
De gemeente ondersteunt via een jaarlijkse dotatie. Voor 
2017 was dat 2222,60 euro.
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finaciële zaken

Het verslag van de dienst financiën kan je terugvinden in de 
jaarrekening 2017.

lokale economie

doelstelling en kerncijfers

De dienst Lokale economie wil in de eerste plaats de 
handelaars, zelfstandigen en ondernemers van Lubbeek 
bijstaan met advies (vergunningen, wettelijke bepalin-
gen, etc.) maar wil ook plaatselijke initiatieven financieel 
en logistiek ondersteunen.

Het werkingsbudget in 2017 bedroeg 12.400,00 euro.

In 2017 waren er 1.035 actieve ondernemingen, hande-
laars en vrije beroepen in Lubbeek. 153 ondernemingen 
zijn in 2016 gestart (cijfers 2017 nog niet beschikbaar), 55 
werden er in dat jaar stopgezet.

kadooBon

De intergemeentelijke kadoobon is een samenwerking 
tussen vijf gemeenten Lubbeek, Bierbeek, Boutersem, 
Hoegaarden en Oud-Heverlee, met de bedoeling de loka-
le handel te stimuleren. De koopkracht van de inwoners 
wordt op deze manier immers binnen de deelnemende 
gemeentes gehouden. Die extra zuurstof is heel welkom 
in het sterk veranderende detailhandelslandschap waarin 
lokale handelskernen onder druk staan.

De Kadoobonnen zijn online verkrijgbaar via de webwin-
kel of kunnen gekocht worden aan het onthaal van het 

gemeentehuis. Je kan ze besteden bij een heel aantal 
deelnemende handelszaken en zelfstandigen in Lubbeek, 
Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden en Oud-Heverlee. 
De lijst van handelaars groeit nog wekelijks. De deelne-
mende handelaars vind je terug op de webwinkel (www.
kadoobonnen.be) en kan je daar ook afprinten. Ook in 
het gemeentehuis kan je de lijst verkrijgen.

De Kadoobon is beschikbaar voor een bedrag van 5 euro, 
10 euro, 20 euro , 35 euro en 50 euro.

In 2017 waren er 136 handelaars bij wie je de Kadoobon 
kon besteden, waarvan 32 in Lubbeek. In totaal werden 
er 1.366 bonnen verkocht voor een waarde van 28.458,00 
euro.

handelsgids

Op de website van de gemeente vind je de Handelsgids, 
een overzicht van de handelaars en ondernemers van 
Lubbeek. Elke handelaar of bedrijf uit de gemeente kan 
zich daar registreren en zijn of haar activiteiten kenbaar 
maken.

‘haPPy hageland’-aPP

De 20 Hagelandse gemeenten, waaronder Lubbeek, be-
slisten in 2016 om in te stappen in het project ‘Hageland 
digitaal’. Dit innoverende plattelandsproject, dat cofinan-
ciering krijgt van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Bra-
bant, wil deze gemeenten digitaal ontsluiten via één 
handige app genaamd ‘hAPPy Hageland’.

De ‘hAPPy Hageland’-app werd in 2017 officieel gelan-
ceerd en biedt zowel functies gericht op inwoners als 
op toeristen. Omdat de app werkt via geolocatie, kan de 

FInancIën en lokale economIe
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gebruiker er lokale info terugvinden van zijn Hagelandse 
thuisgemeente óf de Hagelandse gemeente waar hij zich 
op dat moment bevindt.
Inwoners kunnen het lokale nieuws lezen, de gegevens 
van gemeentediensten raadplegen, hun favoriete lokale 
handelaars en verenigingen volgen, ... Ook toeristen 
hebben met deze app het Hageland in hun broekzak: er 
zijn wandel- en fietsroutes in te vinden, er kan een B&B of 
gezellig restaurant gezocht worden, de QR-code lezer kan 
bezoekers meer uitleg 
bieden over toeristische bezienswaardigheden,…

Je kan de app installeren via Google Play, de App Store 
en ook via de Windows Store. Een bedrijf kan je toevoe-
gen via de ‘hAPPy Hageland’-app zelf (er staat een knop 
‘Registreer uw zaak/vereniging’ binnen de categorie ‘On-
dernemingen’ of ‘Verenigingen’) of rechtstreeks via deze 
link: http://app.hageland.digital/app/register.

evenementen

Ondernemersevents

Sinds 2013 is er budget voorzien voor de ondersteuning 
van lokale economie. In eerste instantie was dit budget 
bedoeld voor de oprichting van een ondernemersraad 
en een ondernemersloket. Voor geen van beide was er 
voldoende draagvlak met als gevolg dat sinds 2015 de 
budgetten worden aangewend voor het organiseren 
van ondernemersevents rond een specifiek thema. Alle 
ondernemers ontvangen een uitnodiging, op elk event 
zijn telkens zo’n 50 à 60 deelnemers.

In 2017 heeft de gemeente drie events georganiseerd:
• Juni 2017 

Centraal thema: het gemeentelijk parkeerbeleid; 
Ook: analyse kerncijfers detailhandel door Unizo 
Lubbeek, samen met de voorstelling van het lokaal 
product Linus pils.

• September 2017
Centraal thema: ruimtelijke ordening;
Ook: toegankelijkheid van de handelsruimte en voor-
stelling lokaal platform Buren en Boeren.

• December 2017
 Feestelijke afsluiter met een eindejaarsborrel;
Ook: voorstelling van de Kadoobon en de ‘hAPPy Hage-
land’-app (via de collega’s van de provincie Vlaams-Bra-
bant).

Lubbeek Feest!

Op zaterdag 1 juli 2017 vond de vijfde editie van ‘Lubbeek 
Feest!’ plaats op de terreinen rond zaal Libbeke. Het was 
opnieuw een leuk familiefeest voor jong en oud.
Om het feest compleet te maken, was er ook voor de 

eerste keer een braderie en een rommelmarkt georgani-
seerd. Een standplaats was gratis.

In totaal hebben 14 handelaars deelgenomen. Door het 
slechte weer die dag was de opkomst lager dan verwacht. 
We herhalen het initiatief in 2018 en hopen deze keer op 
goed weer!

H-eerlijke avondmarkt

Op zaterdag 28 oktober 2017 heeft de gemeente samen 
met de fairtrade-trekkersgroep met succes de tweede 
editie van de H-eerlijke avondmarkt georganiseerd. Deze 
keer was de plaats van het gebeuren zaal Libbeke. We 
mochten maar liefst 25 standhouders verwelkomen.

Op de markt zijn er infostanden rond fairtrade en interna-
tionale samenwerking én is er plaats voor verkoopstan-
den van lokale handelaars die graag hun product willen 
promoten in het kader vaan duurzame productie. De 
gemeente zorgt telkens voor een mooi en gezellig kader, 
leuke randanimatie en muzikale ondersteuning.

In 2017 waren er 25 standhouders en heel wat bezoekers.

Dwars door het Hageland

Op 5 augustus 2017 passeerde de wielerwedstrijd ‘Dwars 
door het Hageland’ door de Dorpskring van onze ge-
meente Lubbeek. Unizo Lubbeek heeft naar aanleiding 
van die passage een zgn. ‘koersdorp’ gefaciliteerd, en dit 
in samenwerking met enkele lokale handelaars. 
Ook werd er een officieus kampioenschap knikkeren van 
Lubbeek en van België ingericht op een zandcircuit.

De gemeente heeft dit initiatief materieel en financieel 
ondersteund.
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gim (gemeentelijke infrastruc-
tuur en milieuBescherming)

onderhoudswerken uitgevoerd door 
externen 

Sneeuw- en gladheidsbestrijding

In 2017 waren i.h.k.v. sneeuw- en gladheidsbestrijding 
29 strooidagen op gemeentelijke wegen. De bestrijding 
gebeurt in samenwerking met een aannemer en een or-
ganisatie waarbij de hulp ingezet wordt van zelfstandige 
land- en tuinbouwers en tuinaannemers.

Kerstversiering

Tijdens de eindejaarsperiode worden aan de elektriciteit-
spalen ornamenten bevestigd.

Vegen en borstelen van wegen

Door het ontbreken van het juiste materieel en door de 
uitgestrektheid van het te vegen gebied werd een gespe-
cialiseerde aannemer aangesteld.

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 ge-
meente Lubbeek heeft ervoor gekozen om het onkruid te 
bestrijden met de heet-watermethode.

Onderhoudswerken in samenwerking met IGO-
Leuven

• onderhoud van holle wegen
• onderhoud van wandelpaden

• uitvoeren van werken i.f.v. het bosbeheersplan
• onderhoud KLE (kleine landschapselementen )
• openmaken en onderhouden van trage wegen (ook wel 

gekend als : kerkwegen, voetwegeltjes, erfdienstbaar-
heidswegen, … ) volgens de wegenatlas 

investeringen

Bouw bibliotheek en polyvalente zaal

Er werd nieuwe polyvalente zaal en nieuwe bibliotheek 
gebouwd op de site langs de Gellenberg in Lubbeek. 
Zaal Libbeke en de bijgebouwen werden afgebroken en 
maakten plaats voor een nieuwe polyvalente zaal.
De nieuwe bibliotheek werd gebouwd voor de sporthal.
De buitenaanleg van beide gebouwen werd ook opgeno-
men in dit project.
De officiële opening vond plaats op 4 februari 2017. 

Inrichten stapelplaats – laadboxen

Een deel van de stapelplaats werd opgedeeld in laad-
boxen. Hierdoor is het makkelijker verschillende produc-
ten op te slaan. 

Heraanleg Linden Centrum

In 2017 werden 20 lindebomen uit Frankrijk aangeplant. 
Er werd ook 160 m beukenhaag geplant. 

Lubbeek Troef & Integratie OCMW : Herinrichting van 
het gemeentehuis met nieuwe aanbouw

Het gelijkvloers van het gemeentehuis krijgt een totale 
make-over. De kantoorruimtes krijgen een nieuwe inde-
ling. Er wordt ook een bijbouw gezet aan de achterkant 
van het gemeentehuis.
Na de verbouwing worden de gemeentelijke diensten en 
deze van het OCMW samengevoegd.

mIlIeu & duurzame ontWIkkelIng
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De opdracht werd bekendgemaakt op 31 mei 2017. Op 18 
september 2017 werd de opdracht gegund. De aanvangs-
datum werd vastgesteld op 8 januari 2018.

Heraanleg voetpad Nachtegalenstraat 

De opening van de aanbesteding vond plaats op 28 
augustus 2017. 
De opdracht omvat:
• Opbraak van bestaande verharding
• Opbraak van bestaande lijnvormige elementen
• Aanleg van ter plaatse gestorte en prefab lijnvormige 

elementen
• Aanleg van nieuwe voetpaden in beton (incl. fundering 

en onderfunderingen)
• Aanleg van nieuwe bushaltes in betonstraatstenen 

(incl. fundering en onderfunderingen)
• Plaatsen van fietsvoorzieningen straatmeubilair bij de 

bushaltes 
• Plaatsen van nieuwe signalisatie
• Groenaanleg: gras inzaaien
• Aanpassen opritten en bestaande verharding

De opdracht werd gegund op 4 december 2017.
De aanvangsdatum werd vastgesteld op 9 april 2018. De 
aannemer is ertoe gehouden de opdracht te voltooien 
binnen een termijn van 45 werkdagen.

Buitengewoon onderhoud wegen 

De werken omvatten een algemeen onderhoud van het 
wegdek. Het bovendek wordt vervangen door een nieu-
we asfaltverharding.
Volgende straten werden opgenomen in het dossier van 
2017:
• Lindestraat (Linden)
• Nederblok (Pellenberg)
• Bredestraat (Linden)
• Drogenhof (gedeelte vanaf kruispunt met Klein Dro-

genhofstraat tot aan grens Boutersem) (Lubbeek)
• kruispunt Klimroosstraat x Rozenveld (Linden)
• deel Dunberg (Kraaiwinkelstraat – Melkerijstraat) 

(Lubbeek)

De opdracht werd gegund op 19 juni 2017. De aannemer 
vroeg een schorsing tot 2018.
De aanvangsdatum van de opdracht werd uiteindelijk 
vastgesteld op 16 april 2018. De aannemer moet de op-
dracht voltooien binnen een termijn van 45 werkdagen.

Beheersplan en Beeldkwaliteitsplan Pellenberg 
centrum

Naar aanleiding van enkele recente beleidsbeslissingen 
wil het gemeentebestuur van Lubbeek een visie ontwik-
kelen op de dorpskern in Pellenberg.  

• Recent heeft het gemeentebestuur beslist om een 
nieuwe school te bouwen op dezelfde site (Kerkplein) 
als de huidige kleuter-en lagere school. 

• Aan het jeugdhuis - een voormalig schoolgebouw - zijn 
renovatiewerken nodig (opdracht van Interleuven). 

• Een onduidelijke verkeerssituatie aan de schoolom-
geving zorgt voor de nodige veiligheidsproblemen 
zowel voor het doorgaand verkeer als voor ouders die 
hun kinderen willen afzetten aan de schoolpoort. Op 
het kruispunt met de Lostraat is de hiërarchie van de 
straten niet zo duidelijk door de veelheid aan soorten 
wegverharding op en in aansluiting met dit kruispunt. 
Het wegdek van het Kerkplein is minder comfortabel 
voor fietsers waardoor deze noodgedwongen moeten 
uitwijken op de voetpaden. 

De bouw van de nieuwe school is het ideale ogenblik 
om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de dorpskern 
van Pellenberg. Drie aandachtspunten moeten daarbij 
centraal staan.  

• 1° Dorpskern Pellenberg als ontmoetingsruimte
Het centrum herbergt voornamelijk lokale publieke 
functies (school, kerk, jeugdhuis, sporthal) en is daar-
door een ontmoetingspunt voor de deelgemeente 
Pellenberg. Buiten het voorplein van de kerk (op het 
kerkhof), de speelplaats van het jeugdhuis en hier en 
daar een klein grasveldje rond de school, zijn er geen 
ontmoetingsruimtes. De dolomietverharding tussen 
school en kerkhof heeft nog enigszins een multifunc-
tioneel karakter maar de andere parkings hebben een 
verkeerstechnisch uitzicht. 

De gemeente wil de nieuwe school opvatten als een 
‘brede school’. Een uitdaging voor een nieuwe dorps-
kern is de vraag in hoeverre het schoolgebouw ook 
gebruikt kan worden door sociaal culturele verenigin-
gen en bewoners, in hoeverre de schoolspeelplaats 
ook buiten de schooluren een ontmoetingsruimte en 
speelplek kan worden. Ervaring leert dat dit een mo-
dulaire opbouw noodzaakt van de school, met zones 
die afzonderlijk toegankelijk zijn zonder in de meer 
private klassen te moeten komen (zie de aanbevelingen 
van de Vlaams Bouwmeester voor scholenbouw). Voor 
de school zal het gemeentebestuur beroep doen op 
subsidies van AGION. 

• 2° Dorpskern Pellenberg als verkeersveilige zone 
De bouw van een nieuwe school kan ook kansen 
creëren tot een verbeterde organisatie van de mobili-
teit rond de school en in het centrum van Pellenberg. 
Hierbij wordt het STOP principe gehanteerd (eerst 
ruimte voor stappers, vervolgens trappers en open-
baar vervoer en vervolgens (personen)wagens). Bij de 
voetgangers wordt extra aandacht besteed aan peuters 
en kleuters en toegankelijkheid voor mensen met een 
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mobiliteitsbeperking. 
Parkings op het openbaar domein moeten eveneens 
multifunctioneel gebruik toelaten bv. een occasionele 
markt (dit thema staat in nauw verband met het con-
cept van de gehele open ruimte). 
Ook is de vraag of de ruimte tussen sporthal en school 
zo kan worden ingericht dat de doorganggelijkheid 
en continuïteit van de kerkwegel (eis van Agentschop 
Onroerend Erfgoed) kan verzoend worden met het 
verbeteren van de voetgangersrelaties tussen sporthal 
en school.   

• 3° Dorpskern Pellenberg als waardevol historisch dorps-
zicht 

De dorpskern van Pellenberg legt getuigenis af van een 
rijke geschiedenis. Niet voor niets is het beschermd als 
dorpsgezicht. De landelijke dorpskern van Pellenberg 
wordt bepaald door de kasseibestrating, de holle toe-
gangsweg met haar dwars ingeplante bebouwing, de 
Sint-Pieterskerk, het kerkhof en kerksteeg, relicten van 
basisbebouwing en de oude dorpsschool. Het spreekt 
vanzelf dat het bouwvolume van de nieuwe school in 
verhouding moet zijn met de open ruimte en bestaande 
bebouwing; volumetrie, gabariet, kroonlijsthoogte, ma-
teriaalgebruik zijn bepalend. De dorpskern is een knoop-
punt van enkele wandelwegen en fietsroutes. Op welke 
wijze kan een herinrichting van het dorpscentrum ook 
het toerisme en recreatieve activiteiten stimuleren?  

Deze visie op de toekomst van de dorpskern van Pellen-
berg moet tot uitdrukking komen in twee aparte plannen: 
een beheersplan en een beeldkwaliteitsplan. 

Het gemeentebestuur hecht er belang aan dat de 
visievorming dient te gebeuren in nauw overleg met de 
lokale stakeholders (school, bevolking, handelaars en 
kerkfabriek) en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Voor 
de school onderscheiden we verschillende doelgroepen: 
ouders, kinderen, leerkrachten, directie en inrichtende 
macht (gemeentebestuur). 
Er zal dus een “Beheersplan” opgemaakt worden. Dit 
beheersplan is van toepassing op het beschermde dorps-
gezicht en moet een betekenisvolle meerwaarde voor 
het onroerend erfgoed of het erfgoedlandschap beogen 
en een onderbouwde visie bieden op het beheer van het 
onroerend erfgoed en de beheersdoelstellingen die eruit 
voortvloeien. Eenmaal het beheersplan is goedgekeurd, 
komen bepaalde werken in aanmerking voor subsidiëring 
door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De volgende stap is de opmaak van het ‘Beeldkwaliteits-
plan’. Dit plan is geografisch ruimer van opzet en wil een 
inspiratiedocument zijn voor een visie op aspecten als 
verkeersveiligheid, mobiliteit en gemeenschapsvorming.

 

overige informatie

Wegennet

• gewestwegen : 11,11 km
• gemeentewegen : groot verkeer : 38,49 km
• buurtwegen : 209 km

milieu

Nieuwe inzameldagen

Efficiëntere inzamelrondes betekent minder uitstoot. 
Daarom werd vanaf 1 januari 2017 de huis-aan-huis 
inzameling anders aangepakt. Afval wordt niet langer 
per gemeente ingezameld, maar over de grenzen heen. 
Aangrenzende gemeenten in een cluster krijgen voortaan 
dezelfde inzameldag.

Invoeren roze zak

De zachte plastics kunnen voortaan naar het container-
park in de roze zak.

Masterplan containerparken

Voor de inwoners van 11 gemeenten is het sedert 1 janua-
ri 2017 gemakkelijker geworden om afval naar het con-
tainerpark te brengen. Zij kunnen nu niet alleen in hun 
eigen gemeente terecht, maar ook in 10 andere parken. 
Het is een eerste stap in het Masterplan containerparken. 

Voortaan spreken we niet meer over het ‘containerpark’, 
maar over het ‘recyclagepark’.

Kattensterilisatieproject

De gemeente beschikt over vier vrijwilligers die zich 
inzetten voor het vangen van zwerfkatten en ervoor 
zorgen dat deze dieren gesteriliseerd of indien nodig 
geëuthanaseerd worden door een door de gemeente 
aangestelde veearts. 
Er werden in 2017 33 poezen gesteriliseerd, 27 katers 
gecastreerd en ook viermaal geëuthanaseerd.

LuNET, zwerfvuilproject

In 2017 waren er 39 meters en peters geregistreerd. Ver-
spreid over het hale jaar haalden zij 1.890 kg zwerfvuil bij 
elkaar.
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duurzame ontwikkeling

vermindering co2-uitstoot

De gemeente Lubbeek heeft zich geëngageerd om de 
CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20 % te verminde-
ren tegen 2020.
Hiervoor riep de gemeente de hulp in van inwoners, 
verenigingen, scholen, bedrijven en organisaties om hun 
schouders hier mee onder te zetten.

Biodiversiteit

In het voorjaar werd op het ronde punt in het centrum 
van Lubbeek een zwaluwentil geplaatst. Die plaatsing 
kadert in de zorg voor biodiversiteit. De huiszwaluw is 
namelijk een koestersoort van onze gemeente en net 
zoals we eerder al voor ondersteuning zorgden voor de 
steenuil en de vleermuis, hopen we dat de huiszwaluw 
even positief reageert op ons aanbod.  Rond het dorps-
centrum in Lubbeek huist een kolonie huiszwaluwen. Met 
het plaatsen van de til wil de gemeente de huiszwaluw 
een handje helpen bij het zoeken naar de geschikte nest-
plaats. Op zaterdag 22 april 2017 werd de huiszwaluwen-
til na een kort infomoment op het  gemeentehuis officieel 
ingehuldigd.

Energie

Campagne Energieke Daken – groepsaankopen PV-zon-
nepanelen en dakisolatie
De provincie startte in het voorjaar in samenwerking met 
PajoPower, 3W PLUS, IGO, Kringwinkel Hageland en de 
gemeenten de provinciale campagne ‘Energieke daken’. 
Via infosessies en een groepsaankoopactie van dak- en 
zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen wil de 
provincie in samenwerking met de partners de plaatsing 
van fotovoltaïsche zonnepanelen en het isoleren van 
daken en zoldervloeren stimuleren. IGO en het Provinci-
aal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor de 
Leuvense regio een aantal lokale aannemers en installa-
teurs voor de uitvoering van de werken. Een kwalitatieve 
uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging 
staan daarbij  centraal.

EPC-facilitator

De gemeenteraad keurde in zitting van 23 december 
2015 het gemeentelijk klimaatactieplan goed
waarbij de aanstelling van een EPC-facilitator voor de 
aanstelling en opvolging van de ESCO-dienstverlener als 
actie staat opgenomen. De gemeente zal een overeen-
komst afsluiten met een
‘Energy Services Company’ (ESCO) die energiebesparende 
maatregelen voor een zestal gemeentegebouwen laat 
uitvoeren en als vergoeding hiervoor een deel of het ge-

heel krijgt van de verwachte besparing op de energiekos-
ten. Een EPC-facilitator fungeert hierbij als tussenpersoon 
tussen de gemeente en de ESCO.

Bloemenakker

De gemeente organiseerde in het voorjaar een verdeling 
van akkerbloemenzaad en een bijenweidemengsel . Ge-
baseerd op de hoeveelheid uitgedeeld zaak zou Lubbeek 
een kleine 5000 m² en zo een 1800 m² bijenweide rijker 
moeten zijn deze zomer.

GPS natuurevent

Op 14 oktober  en 15 oktober 2017 werd onder de bege-
leiding van een gids met een GPS op zoek gegaan naar 
het nachtelijk gewriemel van muizen, vleermuizen en 
andere nachtelijke dieren. 
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huisvesting

Toetreding tot het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband ‘Hartje Hageland’

‘Hartje Hageland’ is een intergemeentelijk samenwer-
kingsverband die gemeenten ondersteuning biedt bij het 
voeren van het lokale woonbeleid. De gemeente Lub-
beek trad op  1 januari 2018 toe tot dit IGS. 

Hartje Hageland - lokaal toewijzingsreglement

Een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkings-
verband (IGS) kan kiezen om een eigen
toewijzingsreglement uit te werken, dat afwijkt van de 
standaardtoewijzingsregels van het
kaderbesluit sociale huur. Het college ging principieel 
akkoord te gaan met de opmaak van een lokaal toewij-
zingsreglement voor de gemeente Lubbeek.

Reglement inventarisatie leegstaande woningen en/
of gebouwen

De gemeenteraad keurde op 29 juni 2011 het leegstands-
reglement voor woningen en gebouwen goed. Door de 
toetreding van de gemeente Lubbeek tot het IGS Hartje 
Hageland, wordt het reglement betreffende de inventari-
satie van leegstand aangepast, zodat het gelijkvormig is 
met de reglementen van alle deelnemende gemeenten 
van het IGS. 

Reglement op de inventarisatie van verwaarloosde 
woningen en/of gebouwen

De heffing op de verwaarloosde woningen wordt over-
geheveld naar het lokaal niveau waarbij de gewestelijke 
heffing op verwaarlozing volledig verdwijnt. Hierdoor 
moet de gemeente een eigen inventarisatielijst van 
verwaarloosde woningen en eigen heffingsreglement 

opstellen. Het reglement in verband met de inventarisatie 
van verwaarloosde woningen en/of gebouwen en het 
technisch verslag met de criteria voor de inventarisatie 
werden goedgekeurd.

Belastingsreglement op ongeschikt - en 
onbewoonbare woningen

De heffing op de ongeschikt of onbewoonbaar verklaar-
de woningen blijft gewestelijk tenzij het lokale bestuur 
een eigen heffing oplegt. Onze gemeente keurde een 
eigen heffingsreglement goed.

Lokaal woonoverleg

Op 22 juni 2017 vond een lokaal woonoverleg plaats 
in het OCMW van Lubbeek, georganiseerd door Hartje 
Hageland. De agendapunten waren o.a. de toetreding 
door Lubbeek tot Hartje Hageland,de inventarisatie van 
de leegstand en het sociaal woonproject Hazeput.
Inplantingsplan sociaal woonproject Hazeput
De plannen van het ontwerp van het sociale woning-
bouwproject Hazeput en het bestek in verband met het 
ontwerp van de aanleg van de publieke ruimte werden 
goedgekeurd.

Bindend sociaal objectief

Doordat de gemeente Lubbeek niet kon aantonen dat ze 
voldoende inspanningen deed om het bindend soci-
aal objectief voor huurwoningen te bereiken werd ze 
ingedeeld in de ‘2 b- categorisering’. Daarom moet de 
gemeente een overeenkomst sluiten met één of meer 
sociale woonorganisaties of lokale besturen. De overeen-
komsten tussen de gemeente Lubbeek en Sociaal Wonen 
arro Leuven enerzijds en tussen de gemeente Lubbeek en 
SVK Hageland anderzijds in verband met de realisatie van 
sociaal woonaanbod voor periode 2017 - 2019 werden 

Wonen
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goedgekeurd.

Vaststelling belastingskohiers 2017

Het college van burgemeester en schepenen stelde 
• het belastingskohier betreffende de vestiging van een 

belasting op tweede verblijven voor het aanslagjaar 
2016, vast voor een bedrag van drieënveertigduizend 
vijfhonderd euro.

• het belastingskohier betreffende de vestiging van een 
belasting op leegstand voor het aanslagjaar 2016 vast 
voor een bedrag van veertigduizend euro.

• het belastingskohier betreffende de vestiging van een 
belasting op rendez-voushuizen, bars en privé-clubs, 
voor het aanslagjaar 2017, vast voor een totaalbedrag 
van twaalfduizendvijfhonderd euro.

• het belastingskohier betreffende de vestiging van een 
belasting op nachtwinkels voor het aanslagjaar 2017 
vast voor een bedrag van vierduizend vijfhonderd euro

Leegstandsregister

Er werden 11 woningen geschrapt uit het leegstandsre-
gister.

Premies

In 2017 werden door het college van burgemeester en 
schepenen in totaal 22 aanvragen voor een aanvullende 
verbeterings- en aanpassingspremie goedgekeurd. 

Er werden 10 aanvullende verbeteringspremies toege-
kend

Aantal aan-
vragen

Reden Toegekend 
bedrag

1 Optrekkend vocht 375 euro

2 gevelrenovatie 750 euro

1 Vernieuwen buitenschrijnwerk 625 euro

2 Vervangen cv ketel 125 euro

1 Dakwerken/gevelrenovatie 1375 euro

1 Gevelrenovatie / rookkanaal 1000 euro

1 Dakwerken/ vernieuwen bui-
tenschrijnwerk

1250 euro

Er werden 12 aanvullende aanpassingspremies toege-
kend

Aantal aan-
vragen

Reden Toegekend 
bedrag

1 Aanpassen terras en oprit 340 euro

1 inloopdouche 425 euro

4 Aanpassingswerken badkamer 625 euro

4 Traplift 625 euro

2 Plaatsen elektrische rolluiken 420 euro

Kwaliteitsonderzoeken

Er werd één woning ongeschikt- en onbewoonbaar 
verklaard.

Patrimonium

Inname openbaar domein door kermissen
De kermisuitbaters kregen in 2017 toestemming om per 
abonnement hun kermisattracties te plaatsen op volgen-
de data en plaatsen:
• Kermis te Linden  van vrijdag 2 t.e.m. maandag 5 juni
• Kermis te Pellenberg: van vrijdag 16 t.e.m. maandag 19 

juni
• Kermis te Lubbeek: van vrijdag 30 juni tot maandag 

3 juli. De eerste kermis van Lubbeek zal dit jaar niet 
plaatsvinden op de parking van de Dorpskring, maar 
zal wegens de organisatie van ‘Lubbeek feest’ geplaatst 
worden aan de nieuwe feestzaal Libbeke. 

• Kermis te Binkom: van vrijdag 18 t.e.m. maandag 21 
augustus

• Kermis te Linden:: van vrijdag 15 t.e.m. maandag 18 
september

• Kermis te Pellenberg: van vrijdag 27 t.e.m. maandag 30 
oktober wegens omleiding en werken op de parking 
van de gemeenteschool aan de kant van de Lostraat  
werd de locatie van de kermis van Pellenberg dit jaar 
verplaatst naar de parking van de gemeenteschool aan 
de kant van de Kerkplein. 

• Kermis te Lubbeek: van vrijdag 10 t.e.m. maandag 13 
november

Inname openbaar domein door Circussen
Er werd toelating verleend aan circus Iarz Italiano om met 
hun circus te plaatsen op het terrein naast
de kerk in Linden en dit tijdens de periode van 2 t.e.m. 9 
oktober 2017.

Inname openbaar domein door Concessies
• er werd een concessie verleend voor het plaatsen van 

een frituur-gebakkraam op de parking van de Dorps-
kring in Lubbeek, voor de periode van 13 november tot 
en met 31 december 2017.

• er werd een concessie verleend voor het plaatsen van 
een kerststal voor de periode van 16 december 2017 tot 
en met 24 december 2017, op de parking van de Dorps-
kring van Lubbeek.

Opmetingsplan politiekantoor - kennisname plannen 
proces -verbaal van opmeting - afpaling PZ Lubbeek 
en goedkeuring factuur landmeter Jan Bogaerts voor 
tekenen van plan 
Er werd door Landmeter Jan Bogaerts een opmetingsplan 
gemaakt om te bepalen welke delen van de percelen ka-
dastraal gelegen afdeling 1 sectie H nr. 124 A2 en nr. 123 
W in erfpacht gegeven worden voor de bouw van een 
nieuw politiekantoor.



Jaarverslag gemeente Lubbeek 2017  41

Huurovereenkomst Chirolokalen

De huurovereenkomst afgesloten op 17 december 2014 
met de VZW Chiro-Nemas
Binkom, voor de Chirolokalen gelegen te 3211 Binkom, 
Schoolstraat 6, werd nogmaals te verlengd met een jaar 
door middel van een addendum aan dezelfde voorwaar-
den zoals bepaald in de voormeldehuurovereenkomst. 

Aanstellen landmeterskantoor Bogaerts BVBA voor 
het bepalen van de rooilijn naast de woningen 
gelegen te 3210 Lubbeek Dorpsstraat 20 en 24

Landmeterskantoor Jan Bogaerts werd aangesteld om 
de rooilijn naast de woningen gelegen te 3210 Lubbeek, 
Dorspsstraat 20 en 24 op te meten en hiervan een PV van 
opmeting op te stellen. 

De aannemer heeft ook een aantal paaltjes weggenomen 
voor de woning gelegen Dorpsstraat 24, langs de zijde 
van de Heurbeek. Deze moeten na het beëindigen van de 
werken worden teruggeplaatst.

Huur POB Lubbeek

De huurovereenkomst tussen de gemeente Lubbeek en 
de kerkfabriek Sint-Martinus, in verband met
de huur van de plaatselijke openbare bibliotheek gelegen 
te Binkomstraat 12, 3210 Lubeek werd
beëindigd met ingang van 1 april 2017. 

Opstalrecht VZW Sporthal Lubbeek - verlenging van 
het opstalrecht tot 31 december 2017

De VZW Sporthal vraagt een verlenging van het opstal-
recht voor de periode van 18 mei 2017 tot en met 31de-
cember 2017 Deze verlenging van het opstalrecht laat het 
gemeentebestuur toe om het beheer van de sporthal op 
een grondige wijze voor te bereiden zodat de VZW, de 
gemeente en de
sportgebruiker daar geen ernstig nadeel van ondervin-
den. Er werd een addendum opgesteld tot 31 december 
2017.

Verkoop Pastorie Linden

De pastorie Sint-Kwinten te Linden werd verkocht voor 
een bedrag van 356.605,00 euro. De verkoop kwam tot 
stand via FED-Net.  
Fietspadenproject Bollenberg - Lubbeekstraat 
De gemeente Lubbeek gaf de opdracht aan het studie-
bureau SWECO NV voor het opstellen van de definitieve 
rooilijnplannen. 

Fietspadenproject Ganzendries - Pellenbergstraat 

Het wijzigingsdossier in verband met het roolijnplan 
buurtweg nr. 9 (gedeeltelijke verlegging en wijziging 

buurtweg nr.9) en het rooilijnplan (deel) buurtweg nr. 3 
(gedeeltelijke verlegging en wijziging buurtweg nr.3), 
opgesteld door studiebureau Evolta, 1210 Brussel,
Koningsstraat 1210, werd definitief goedgekeurd en naar 
de deputatie gestuurd.
De kostenraming voor de grondinnames werd goedge-
keurd voor een bedrag van 43.688,85 euro.

trage wegenPlan 
De gemeente Lubbeek wil een trage wegenplan opstel-
len in samenwerking met de provincie Vlaams-
Brabant en met ondersteuning van Interleuven. De 
bevolking zal inspraak krijgen bij de opmaak van dit trage 
wegenplan. Hiervoor werden er twee participatieavon-
den georganiseerd. 

op 13 maart en op 24 april 2017. Een kompasnota vatte 
het participatietraject samen dat de gemeente Lubbeek 
opstartte met haar inwoners en andere belanghebben-
den. Op basis van concrete criteria werd bepaald welke 
trage wegen uit de atlas de komende jaren behandeld 
zullen worden. Als tijdshorizon nemen we 2030.
Door middel van een puntensysteem, werden er uitein-
delijk drie hoofdcategorieën afgebakend: zeer prioritair, 
medium prioritair en laag prioritair. Deze worden gekop-
peld aan uitvoeringstermijnen en worden bepaald door 
de mogelijke budgetten.

Behandeling voetwegendossiers in Binkom 

Buurtweg 17

De gemeenteraad keurde op 29 maart 2017 de gedeel-
telijke wijziging en het gedeeltelijkrooilijnplan voor 
buurtweg 17 te Binkom goed en stuurde het dossier naar 
de deputatie.
Verschillende clusters van voetwegen in Binkom
De gemeenteraad ging in zitting van 27 september 2017 
principieel akkoord met:
• de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.40 van 

Binkom en het rooilijnplan (deel) van voetweg nr.40 
(gedeeltelijke verlegging van voetweg nr.40 van 
Binkom) 

• de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.41 van 
Binkom en het rooilijnplan (deel) van voetweg nr.41 
(gedeeltelijke verlegging van voetweg nr.41 van 
Binkom) 

• de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.42 van 
Binkom en het rooilijnplan (deel) van voetweg nr.42 
(gedeeltelijke verlegging van voetweg nr.42 van 
Binkom) 

• het rooilijnplan (deel) van voetweg nr.44 (gedeeltelijke 
verlegging van voetweg nr.44 van Binkom) 

• de afschaffing van voetweg nr.45 van Binkom t.h.v.Pa-
rijsstraat 14 en Meenselstraat 57, 

• de afschaffing van voetweg nr.47 van Binkom
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• de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.48 van 
van Binkom en het rooilijnplan (deel) van voetweg 
nr.48 (gedeeltelijke verlegging van voetweg nr.48 van 
Binkom)

• de afschaffing van voetweg nr.51 van Binkom t.h.v. de 
Wingestraat 43 

• de afschaffing van voetweg nr.53 t.h.v. de Vlierbeek-
straat.

• het rooilijnplan van voetweg nr.54 te Binkom (verleg-
ging van voetweg nr.54 van Binkom) 

• de afschaffing van voetweg nr.66  t.h.v. de Bloemstraat 
en de Meenselstraat

• de afschaffing van voetweg nr.67 t.h.v. Krekeld
• de afschaffing van voetweg nr.68 van de Atlas t.h.v.de 

Bloemstraat en de Brusselstraat
• de afschaffing van voetweg nr.71 t.h.v. de Sint-Rochus-

straat, de Brusselstraat, de Cubastraat en de Helstraat,
• het rooilijnplan (deel) voetweg 76 (gedeeltelijke verleg-

ging voetweg nr.76 van de Atlas der Buurtwegen van 
Binkom) 

• de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.77 t.h.v.de 
Schakelveldstraat en de Boutersemstraat

• de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.77 t.h.v.de 
Bronstraat en de Eksterbeemdenstraat

• de afschaffing van voetweg nr.79 te Binkom t.h.v. de 
Groenendries, Tiensesteenweg en verder

Het openbaar onderzoek in bovenvermelde dossiers ging 
door van 5 oktober 2017 tot en met 3 november 2017.

De gemeenteraad ging in zitting van 25 oktober 2017 
principieel akkoord met:

• de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr.21 van 
Binkom, de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.60 
van Binkom - rooilijnplan (deel)voetweg nr.60 (gedeel-
telijke afschaffing van voetweg nr.60 van Binkom)

• de afschaffing van voetweg nr.59 van Binkom t.h.v. de 
Brusselstraat, de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 
nr.63 van Binkom -rooilijnplan (deel) voetweg nr.63 (ge-
deeltelijke verlegging van voetweg nr.63 van Binkom) 
en de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.64 van 
Binkom - rooilijnplan (deel) voetweg nr.64 (gedeeltelij-
ke verlegging van voetweg nr.64 van Binkom) goed

• de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 61 van 
Binkom - rooilijnplan (deel) voetweg 61 (gedeeltelijke 
verlegging van voetweg nr.61 van Binkom), de afschaf-
fing van voetweg nr.62 van Binkom t.h.v. Brusselstraat 
en Cubastraat 

• de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr.72 van 
Binkom - rooilijnplan (deel) voetweg nr.72 (gedeeltelij-
ke verlegging van voetweg nr.72 van Binkom) goed. 

Het openbaar onderzoek in deze dossiers ging door van 6 
november 2017 tot en met 6 december 2017.

ruimtelijke ordening

ruimtelijke ordening/omgevingsver-
gunning

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 steden-

bouwkundige aanvragen, meldingen, verkavelings – en 
milieuvergunningsaanvragen.

• Het afleveren van stedenbouwkundige attesten, 
stedenbouwkundige vergunningen, meldingen en 
verkavelingsvergunningen.

• Het uitvoeren van een stedenbouwkundig handha-
vingsbeleid, 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 inventari-
seren en opmaken van voetwegen.

• Opmaken van een vermoedenslijst van leegstaande 
bedrijfsruimten.

ontvoogding

Sedert 1 september 2013 is de gemeente ontvoogd. Dit 
biedt als voordeel dat vergunningsaanvragen sneller kun-
nen worden behandeld en afgeleverd. De tussenkomst 
van de voogdijoverheid valt immers weg.

gemeentelijke ruimtelijke uitvoering-
sPlannen (ruP)

A. RUP ‘kernversterking Lubbeek’:

Doel :
• Een bestemmingswijziging door te voeren voor de 

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

• De bestaande zonering (woonzone en woongebied 
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met landelijk karakter) van voormelde percelen om te 
ruilen naar percelen die onmiddellijk aansluiten bij het 
hoofddorp ( dorpskern van Lubbeek –Sint-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 19.326 m².

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

De uitwerking van dit plan is voorlopig opgeschort. On-
derhandelingen met betrokken eigenaars moet worden 
opgestart.

B. Herziening RUP ‘Dorpskern Lubbeek’

In 2016 werd Antea Group aangesteld als ontwerper van 
dit RUP. Een eerste informeel overleg met de openbare 
besturen heeft plaatsgevonden 2 juni 2016.
Uit dit overleg is gebleken dat het voorontwerp aange-
past moet worden en vooral dat het nieuw ‘torenge-
bouw’ deels in bosgebied herbekeken moet worden. 
Aan dit dossier werd in 2017 niet gewerkt. Het werd opge-
schort totdat UZ-Leuven een plan voor een torengebouw 
bezorgd.

C. RUP bedrijvenzone Sint-Bernard

Het RUP is opgestart ingevolge goedkeuring van een 
planologisch attest afgeleverd aan NV. André
Celis d.d. 24 juni 2015 voor het uitbreiden van de ambach-
telijke zone aan Staatsbaan 119. Daarnaast is op 26 juni 
2016 een positief planologisch attest afgeleverd aan het 
bedrijf Scheys beton binnen dezelfde bedrijfszone.

De problematiek omtrent het inbufferen van de bedrij-
venzone Sint-Bernard behelst niet alleen het
bedrijf NV André Celis maar ook de andere bedrijven die 
in deze bedrijvenzone voorkomen.

Daarom wordt bij de opmaak van het RUP, een correctie 
van het gewestplan voorgesteld, ter hoogte van het be-
drijf Scheys-beton, in die zin dat een herbestemming van 
de zone voor ‘parkgebied’ naar ‘gebieden voor ambachte-
lijke bedrijven of kleine en middelgrote ondernemingen’ 
wordt doorgevoerd.

Daarbij dient de zuidelijke zone van de site Scheys-beton 
(langsheen de Dunberg) herschikt te worden. Er wordt 
een logischere schikking en een inkrimping van het be-
drijfsterrein voorgesteld zodat de mogelijkheid ontstaat 
de bedrijvigheid beter te bufferen naar de omliggende 
woningen toe.

Concreet verdwijnt de bedrijvigheid uit het ‘woongebied’ 
aangrenzend aan de Dunberg en komt er hier ca. 0,3 ha 
aan ‘woongebied’ vrij voor ontwikkeling.

Tussen de twee bedrijven André Celis en Scheys-beton, is 
een derde bedrijf gelegen met een kleiner ruimtebeslag 
‘Zandgroeven Roelants nv’. Het bedrijf gebruikt de ruimte 
om containers te stallen. Het geplande RUP beoogt geen 
significante uitbreiding van de bedrijvenzone. Op korte 
termijn wordt het behoud van de huidige bedríjven voor-
opgesteld en kunnen deze bedrijven binnen de
afgebakende ambachtelijke zone verder ontwikkeld 
worden. Het RUP tracht tevens een antwoord te geven 
in functie van de ontwikkeling op lange termijn: herbe-
stemmen naar wonen conform de doelstellingen van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Het RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeente-
raad op 25 oktober 2017. Het openbaar onderzoek werd 
opgestart van 4 december 2017 tot en met 2 februari 
2018.

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

In 2017 heeft de raad éénmaal vergaderd. De GECORO 
werd samengeroepen voor de stand van zaken van het 
RUP ‘bedrijvenzone Lubbeek Sint-Bernard’.
 

vergunningen

Bouw

In 2017 werden er 255 stedenbouwkundige aanvragen 
ingediend. Een verhoging van het aantal aanvragen t.o.v. 
2016 en 2015. (2016: 178 en 2015: 181).
De toename van het aantal aanvragen was het gevolg 
van de invoering van de omgevingsvergunning op 1 
januari 2018 enerzijds en de verstrenging van de EPB-nor-
men anderzijds. 

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:
- 70 nieuwe woningen (2016: 80 - 2015: 31 - 2014: 29)
- 11 appartementsgebouwen met in totaal 77 woonge-
legenheden (2016: 5/42 - 2015: 5/43 - 2014: 1/3).
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• Verbouwingen en uitbreidingen van woningen: 
58 vergunningen werden toegestaan. (2016: 37- 2015: 
43 - 2014: 34)

• Verbouwingen en uitbreidingen van andere gebouwen 
dan woningen: 
25 vergunningen werden goedgekeurd. (2016: 2 - 2015: 
5)

• Kleine werken, ook werken van geringe omvang 
genoemd:
26 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 verhar-
dingen, slopen van gebouwen, wegenis, plaatsen 
container, aanleggen van een poel, overwelven van 
een gracht, plaatsen van paardenstallen, vervangen 
van garagepoorten door vensters, verhogen van het 
niveau, herstellen schuur, plaatsen van afspanningen, 
isoleren van de woning, vergroten van raamopeningen, 
enz.  (2016: 30 - 2015: 45 - 2014: 39).

29 vergunningen werden goedgekeurd voor het vellen 
van bomen. (2016: 17 - 2015: 28 - 2014: 37).

• Enkele in het oog springende vergunningen:
- Aquafin: riolerings- en collectorwerken in de Ganzen-
dries, Sint-Barbaradreef, Varenberg, Pinoutstraat en O/L 
Vrouwstraat. 
- Het plaatsen van een zwaluwtil op het rond punt op 
de Dorpskring.
- Renovatie van de kasteelhoeve in Linden tot wijnbar, 
restaurant en feestzaal.
- Herinrichten van het gemeentehuis met een nieuwe 
aanbouw.
- Wegenis- en rioleringswerken in de Gemeentestraat, 
Tempelstraat.
- Heraanleggen voetpaden in de Nachtegalenstraat.
- Aanleggen kiss & ride in Linden centrum.
- Uitbreiden van de parking achter de kerk in Linden 
centrum.
- Heraanleggen parking kerkhof Linden centrum.
- Plaatsen van een ballenvanger aan het voetbalterrein 
van SMS Lubbeek.

• Weigeringen:
Er werden in totaal 13 stedenbouwkundige aanvragen 
geweigerd.  (2016: 5  -2015: 13 - 2014: 9)

• Meldingsplichtige werken: 
22 meldingen ingediend voor voornamelijk het verbou-
wen van de woning (uitbreidingen) en aanbouwen van 
veranda’s. (2016: 22 - 2015: 17)

Verkavelingen

In 2016 werden er 39 verkavelingsaanvragen ingediend. 
Het gaat zowel om nieuwe aanvragen, aanvragen tot 
verkavelingswijziging als verzakingen. (2016: 39 - 2015: 
36 - 2014: 28)

12 verkavelingsaanvragen werden goedgekeurd voor in 
totaal 32 nieuwe bouwloten. (2016: 21 - 2015: 21 - 2014: 67 
nieuw loten).

9 verkavelingswijzigingen werden goedgekeurd. (2016:23 
- 2015: 10 - 2014: 12)

Er werden 6 verzakingen van verkavelingen goedgekeurd 
voor in totaal 12 loten. (2016: 17 - 2015: 14 voor  30 loten - 
2014: 7 voor 15 loten)
Verzaking, omschreven als eenzijdig afstand doen vanuit 
de verkavelingsvergunning verkregen rechten, kan 
gebeuren door de eigenaar van alle loten in de verkave-
ling of in geval van akkoord door alle eigenaars van de 
verkaveling.

Bouwmisdrijven

7 bouwmisdrijven werden vastgesteld. ( 2016: 4 en 2015: 
10)

Stedenbouwkundige attesten

8 aanvragen ingediend tot het bekomen van een ste-
denbouwkundig attest, waarvan 12 aanvragen een 
positief advies bekwamen. De overige aanvragen werden 
ingetrokken of waren onvolledig aanvragen. (2016: 16 en 
2015:17)

Deling goed

Het betreft hier opsplitsingen of delingen van eigendom-
men zonder dat er een verkavelingsvergunning werd 
afgeleverd.
Er werden 25 aanvragen ingediend en behandeld. (2016: 
26 - 2015: 32 - 2014:14)

Stedenbouwkundige inlichtingen door notarissen

Er werden in totaal 244 inlichtingen aangevraagd, onder-
verdeeld per deelgemeente geeft dit volgende resulta-
ten. (2016: 314 - 2015: 351 - 2014: 561)
• Binkom: 23  (2016: 48 - 2015: 49 - 2014:94)
• Pellenberg: 34  (2016: 50 - 2015: 48 - 2014:86)
• Lubbeek: 113  (2016: 120 - 2015: 155 - 2014:258)
• Linden:  74  (2016: 95 - 2015: 99 - 2014:123)

De stedenbouwkundige inlichtingen worden gevraagd in 
het kader van de verkoop van een eigendom of eigen-
domsoverdracht.
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Gegevens omtrent leegstand en verwaarlozing 
bedrijfsruimten

Op de inventarislijst ( toestand op 1 oktober 2017) komen 
de volgende panden voor die leegstaan en/of verwaar-
loosd zijn, nl. panden gelegen te Lubbeek
• Bollenberg 112
• Kroonstraat 4+
• Ambachtenlaan 4
• Staatsbaan 94
• Staatsbaan 121
• Staatsbaan 34

Lijst beschermde monumenten en stads – en 
dorpsgezichten:

In 2017 werden geen nieuwe gebouwen, dorpsgezichten 
en landschappen op een beschermingslijst geplaatst en 
evenmin 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 juni 1979).

• Linden, het ‘ rood kasteel’, als monument (M.B. 4 maart 
2004).

• Linden, het park van het ‘rood kasteel’ als monument 
(M.B.4 maart 2004).

• Lubbeek, het poortgebouw, de tuinmuren tussen 
poortgebouw en hoofdgebouw, de gevels en bedakin-
gen van het hoofdgebouw van de pastorij van de Sint 
-Martinuskerk Lubbeek, als monument (K.B. 11 septem-
ber 1967).

• Lubbeek, het orgel in de Sint-Martinuskerk, als 
monument (K.B. 12 oktober 1981).

• Lubbeek, de Sint-Martinuskerk en het kerkhof, als 
monument (M.B. 19 mei 2005).

• Lubbeek, het Goorbroekhof, als monument (M.B. 1 
oktober 2002).

• Lubbeek, het Goorbroekhof, de onmiddellijke 
omgeving, als dorpsgezicht (M.B.1 oktober 2002).

• Lubbeek, een groep oude hulstbomen in tuin Drogen-
hof 40, als monument (M.B. 8 november 1996).

• Pellenberg, het domein Hottat, als dorpsgezicht (M.B. 6 
januari 1992).

• Pellenberg, de dorpskern van Pellenberg, als dorpsge-
zicht (M.B. 8 december 2000).

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

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

• Pellenberg, de elektromechanische maalderij Wierinckx 
met inbegrip van de cultuurgoederen die er integre-
rend deel van uitmaken, als monument (M.B. 4 maart 
2004).

• Pellenberg, de onmiddellijke omgeving van de Gast-
huismolen, als dorpsgezicht (M.B. 4 maart 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 twee woningen 
die binnen de straat liggen, als monument (M.B. 12 juli 
2010).

• Lubbeek, Klein Drogenhofstraat, vijftien knotbo-
men van zomereik en een gedeelte van de straat, als 
monument (M.B. 12 juli 2010).

• Linden, het kasteeldomein de Beauffort, wegens de 
historische en wetenschappelijke waarde en omvatten-
de 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 juli 2010).

• Lubbeek, het kasteeldomein Gellenberg, wegens de 
historische en wetenschappelijke waarde en omvat-
tende de percelen gelegen te Lubbeek, Gellenberg 93, 
Hertswinkelweg, kadastraal gekend onder 1e afdeling, 
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 dorpsge-
zicht (M.B. 4 juni 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, Gemeente-
straat 23 en 35, als monument (M.B. 6 november 2014).

milieuvergunningen

Voor hinderlijke inrichtingen is het verplicht te beschik-
ken 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 2017 werd 1 milieuvergunning klasse 1, 8 milieuvergun-
ningen klasse 2 en 18 meldingen van klasse 3 opgeno-
men in het milieuvergunningenregister.

(In 2016 werden 1 milieuvergunningklasse 1, 5 milieuver-
gunningen klasse 2 en 8 meldingen van klasse 3 opgeno-
men in het milieuvergunningenregister.)
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decreet Bodemsanering

In het kader van bodemverontreiniging werd er 1 dossier 
ontvangen, behandeld en maatregelen genomen voor 
sanering:
• stookolievervuiling op de locatie Lindestraat 10 te 

Linden. 
• stookolievervuiling op de locatie Vosken 44 te Lubbeek

moBiliteit

(Aanvullende) verkeersreglementen

In 2017 keurde de gemeenteraad 5 (aanvullende) ver-
keersreglementen goed. Het betreft reglementen voor de 
volgende straten:

• Meenselstraat Binkom – bijkomende wegversmalling 
ter hoogte van huisnummer 115.

• Dorpskring trottoir - aanpassing parkeren verplicht op 
de berm of op het trottoir.

• Binkomstraat Lubbeek – fietspad – rijbaanversmalling – 
oversteekplaatsen voetgangers & fietsers – voorrangs-
regeling.

• Dorpskring Lubbeek – fietspad – oversteekplaats 
fietsers.

• Voetweg 47 te Lubbeek.

Raad voor Mobiliteit & Verkeersveiligheid

In 2017 kwam de Raad voor Mobiliteit & 
Verkeersveiligheid samen op volgende data:

• 31 januari 2017
• 7 maart 2017
• 25 april 2017
• 6 juni 2017
• 26 september 2017
• 5 december 2017

De verslagen kan je raadplegen op de website van de 
gemeente Lubbeek.
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gBs ‘de stiP’ linden  
gBs ‘de stiP’ Binkom 
gBs ‘school 3212’ PellenBerg

In Lubbeek bevinden zich vijf scholen waar kleuter- en 
lager onderwijs worden aangeboden: de STiP in Linden, 
de STiP in Binkom, school3212 in Pellenberg, VBS De Lin-
de in Linden en de VBS Sint-Martinus in Lubbeek. De STiP 
in Linden, De STiP in Binkom en school 3212 zijn alle drie 
gemeentelijke basisscholen.

Evolutie leerlingenaantallen  

1 februari 2015 1 februari 2016 1 februari 2017
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Rekruteringsgebieden leerlingen 

Alle gemeentescholen rekruteren vooral leerlingen uit 
groot-Lubbeek. 
Het percentage leerlingen intern en extern de gemeente 
kunnen we voor schooljaar 2016-2017 samenvatten in  
volgende cijfers (  bron > Departement onderwijs)

cijfergegevens zie bijlage pagina 64-67

Personeel op school 

De overheidssubsidies voor het schooljaar 2017-2018, 
worden toegekend op basis van de leerlingenkenmerken 
(zijnde diploma moeder, schooltoelage en thuistaal) en 
op het leerlingenaantal van 1 februari 2017. Dit aantal 
wijkt af van het effectief aantal leerlingen in september 
2017. Voor De STiP Binkom is dit op 1 oktober omdat deze 
school in herstructurering is.
Omdat we aan het pedagogisch project willen vasthou-
den, vinden we het belangrijk om de leerlingenaantallen 
per klas haalbaar te houden zodat de leerkrachten vol-
doende 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 tabel in bijlage vindt je een evo-
lutie van de laatste drie schooljaren in de drie GBS’en van 
Lubbeek.    

cijfergegevens zie bijlage pagina 64-67

Aantal personeelsleden naar categorie en geslacht.

cijfergegevens zie bijlage pagina 64-67

Naast het schoolpersoneel kan de school ook rekenen op 
de hulp van gemeentelijke personeelsleden voor wat be-
treft de logistieke ondersteuning en het middagtoezicht . 
Daarnaast zijn twee buschauffeurs aangesteld voor de 
drie scholen. Zij staan in voor het school- thuisvervoer in 
Binkom, Pellenberg en Lubbeek en voor de vaste dien-
sten van de gemeentelijke basisscholen Linden, Binkom 
en Pellenberg zoals zwemmen, gym, culturele uitstappen, 
verkeersparken, bezoek aan secundaire scholen…. . De 
vrije basisscholen van Lubbeek kunnen op vraag gebruik 
maken van de bus voor pedagogische uitstappen. 

onderWIjs
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In Binkom zijn er drie deeltijdse poetsvrouwen die zorgen 
voor het dagelijks onderhoud van de school.
GBS Linden werkt met een externe poetsfirma, GOM. 
In SCHOOL3212 zijn twee halftijdse poetsvrouwen voor 
het hoofdgebouw en werkt met een externe poetsfirma, 
GOM.

De warme maaltijden van de scholen blijven geleverd 
door het OCMW Lubbeek. Het OCMW bood in een 
project van drie maanden een vegetarische maaltijd aan 
door VZW SOUFFLE.

De STiP Linden breidt uit

De speelplaats van GBS de STiP in Linden werd uitge-
breid met een groene zone waar kinderen in een veilige, 
aantrekkelijke, natuurlijke, avontuurlijke en educatieve 
omgeving, met al hun zintuigen de natuur leren ontdek-
ken en beleven. Het is de bedoeling kinderen uit te da-
gen, te prikkelen zodat ze op een positieve en duurzame 
manier zorg leren dragen voor de natuur en het creatieve 
(samen)spel met natuurmaterialen herwaarderen. Door 
natuur aan te brengen op het speel- leerterrein willen we 
leerkrachten en kinderen: 
• actief laten leren 
• de verbondenheid met de natuur laten ervaren
• de natuur op een positieve manier laten ontdekken 
• aanzetten geven tot creatief spel 
•  leren zuinig en duurzaam om te gaan met de natuur  
• respect en waardering voor de natuurlijke buurt en zijn 

bewoners bij te brengen 
• de biodiversiteit en de milieuwinst in hun dagelijkse 

omgeving laten ontdekken

Op deze manier willen we dat de leerlingen van de STiP, 
na negen jaren milieueducatie, de school  verlaten met 
een duurzame ingesteldheid en respect voor de natuur. 
Om dit project te realiseren ontvingen we 5.000,00 euro 
subsidies van de Provincie Vlaams Brabant en droeg de 
gemeente nog 9.448,06 euro bij. 

De vergroening van de huidige speelplaatsruimte zal nog 
een verdere uitbereiding krijgen i.s.m. het oudercomité 
en de gemeente. 

De STiP Binkom verhoogt capaciteit

• vestiging    156
• kleuterschool    72
• lagere school   84 
• anderstalige nieuwkomers 8

Extra’s 

• Activiteiten om het onderwijs te verlevendigen: 
De extra-murosactiviteiten, waar actief leren en bele-
ven centraal staan,  kenden weerom een groot succes 
bij onze leerlingen. De school kan deze activiteiten 
organiseren dankzij de financiële ondersteuning van de 
verschillende betrokkenen: 

GBS de STiP Linden cijfergegevens zie bijlage pagina 
64-67

GBS de STiP Binkom cijfergegevens zie bijlage pagina 
64-67

GBS SCHOOL3212 cijfergegevens zie bijlage pagina 
64-67

Dit zijn echter niet de enige activiteiten waardoor we 
ons onderwijs levendig en aanschouwelijk maken. Alle 
klassen organiseerden op klasniveau verschillende cul-
tuur- en leeruitstappen waarbij we bij de allerkleinsten 
starten in de naaste omgeving om uit te breiden naar 
de ruimere wereld. 
Enkele voorbeelden: kleuters trokken naar het pro-
vinciaal domein, naar de bakker, naar het bos, naar de 
boerderij, Museum M, bezoekerscentrum Webbekoms 
broek … De lagere schoolklassen gingen op pad naar 
Linden bos, Heverlee bos, naar het verkeerspark, naar 
het toneel, naar het museum voor natuurwetenschap-
pen ...

Binnen onze focus taal hebben boeken een onschatba-
re educatieve waarde. We investeerden in leesmotivatie 
door middagbib, nascholingen, gezellige boeken-
hoeken in te richten in de klassen … Om de 14 dagen 
brengen de kinderen, samen met de klasleerkracht, een 
bezoek aan de bib in Linden en Binkom en Pellenberg. 
De bibliothecaris voorziet, op vraag van de leerkrach-
ten, steeds een rijk pallet aan boeken binnen een the-
ma om in de klas te gebruiken. September 2016 stapte 
De STiP in Binkom in het project ‘Kwartiermakers’. In 
elke klas van de lagere school wordt dagelijks een 
kwartier gelezen door de kinderen en de leerkrachten. 
De kinderen zijn echte boekenwurmen geworden. In de 
winterperiode wordt er onder de middag een winterbib 
ingericht.

• De school sportief 
Onze scholen zijn ook sportieve scholen. We willen 
een basis leggen in de opvoeding tot een gezonde 
levensstijl . Voldoende beweging is hiervan één pijler. 
Van in de kleuterschool krijgen de kinderen twee 
lestijden gym per week van een bijzondere leermeester 
LO. Tweewekelijks gaan alle klassen zwemmen en dit 
met een financiële tussenkomst van de gemeente en 
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de ouders. De kleuters van de 3de kleuterklas krijgen 
tien lessen watergewenning. Ook dit wordt financi-
eel ondersteund door de gemeente, de ouders en de 
oudervereniging. 
Daarnaast tekent de school in op andere sportieve pro-
jecten, al dan niet in samenwerking met de gemeen-
telijke sportdienst: alles met de bal, rollebollen, SVS op 
woensdagnamiddag, de scholenveldloop, de gemeen-
telijke sportdagen, een sportdag georganiseerd door 
de leermeesters, schaatsen, badmintontornooi, initiatie-
lessen volleybal en taekwondo met ondersteuning van 
de Lizzards, … Op deze manier leren de kinderen de 
lokale sportverenigingen kennen, zodat ze later gericht 
een sport kunnen kiezen in hun vrije tijdsbesteding. 
Vanaf de derde graad gebeuren de verplaatsingen 
zoveel als mogelijk met de fiets. 
Daarnaast kunnen de kinderen zich intekenen voor de 
naschoolse sport, georganiseerd door de gemeente 
in de sportzaal van Linden, Pellenberg en de Santro in 
Binkom (enkel 2de en 3de kleuterklas). 

Onderwijs in de STiP Linden blijft uitdagend, innove-
rend en is een perfecte trede naar de toekomst van elk 
kind. De STiP in Binkom is een dynamische school waar 
alle kinderen WELKOM zijn.
In SCHOOL3212 krijgen ALLE kinderen kwaliteitsvol 
onderwijs en leggen ze een goede basis voor een leven 
lang leren. Ons moto is: “Een mooie droom, die droom 
je niet alleen!” Wij werken samen aan ieders droom.

• SCHOOL3212 bouwt een nieuwe school
Op het dorpsplein van Pellenberg bouwen we een 
nieuwe school. We kiezen voor een ‘brede school’.
Rond onze school ontwikkelt zich een heel sociaal 
leven, vanaf het moment dat de kinderen hun eer-
ste stapjes door de grote schoolpoort zetten, tot het 
moment dat kinderen en/of hun ouders ’s avonds in 
de polyvalente zaal of een klaslokaal een cursus gaat 
volgen of aan sport komen doen.
In het schoolgebouw zullen de kinderen van onze 
school tijdens de lessen, terecht kunnen voor boeken, 
we voorzien een echte bibliotheek. 
De school wordt ook de plaats waar je buiten de 
schooluren ook les volgt in muziek, dans of media … 
en waar je natuurlijk ook kan sporten. Een Afrikaans 
spreekwoord zegt: “It takes a whole village to raise a 
child.” Zo’n dorp kan de school zijn. En de gemeente-
school van Pellenberg, dat is ons dorp.
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TOEKOMSTIGE PERSONEELSFORMATIE 

      Graadbenaming rang schalen VTE 

      Totaal     11,41 

              

      AFDELING LEEFOMGEVING  

      Dienst Mobiliteit       

       Mobiliteitsambtenaar Av A1a-A3a 1 

      Dienst Omgevingsvergunningen       

      Diensthoofd omgevingsvergunningen  Av A1a-A3a 1 

      Dienst Gemeentelijke Infrastructuur en Milieubescherming       

      Diensthoofd infrastructuurwerken en milieubescherming Av A1a-A3a 1 

      Cel Ondersteuning       

      Administratief hoofdmedewerker Cx C4-C5 1 

      Cel gebouwen en schoonmaak gebouwen       

      Technisch hoofdmedewerker  Cx C4-C5 1 

      Ploegbaas Dx D4-D5 1 

      Technisch assistent Dv D1-D3 2 

      Cel groen en wegen       

      Technisch hoofdmedewerker  Cx C4-C5 1 

      Ploegbaas Dx D4-D5 1 

      Technisch assistent groen Dv D1-D3 1 

      Technisch beambte (art. 34) Ev E1-E3 1 

      Technisch assistent wegen (uitdovend) Dv D1-D3 1 

      Cel onderhoud machinepark       

      Verantwoordelijke machine- en wagenpark Dx D4 1 

      Totaal     14 

      

Personeelsformatie

(aanvulling pagina 11)

TOEKOMSTIGE PERSONEELSFORMATIE 

      Graadbenaming rang schalen VTE 

              

      STAFDIENSTEN SECRETARIS 

      Dienst ICT       

      Informaticus-systeembeheerder Bx B4-B5 1 

      Totaal     1 

              

      BELEIDSCOÖRDINATIE 

      Beleidscoördinator Ay A5a-A5b 1 

      Totaal     1 

              

      AFDELING BESTUURS- EN BELEIDSONDERSTEUNING 

      Afdelingshoofd Bestuurs- en beleidsondersteuning (geeft directe leiding 
aan personeelsdienst)  Av A1a-A3a 1 

      Dienst Personeel       

      Administratief medewerker  Cv  C1-C3 1 

      Dienst Veiligheid & Preventie - Noodplanning & interventie       

      Preventieadviseur / noodambtenaar Cv  C1-C3 1 

      Dienst Communicatie       

      Communicatieambtenaar Bx B4-B5 1 

      Dienst Archief       

      Archivaris  Bv B1-B3 0,50 

      Dienst Organisatieontwikkeling       

      Beleidsmedewerker Organisatieontwikkeling Bv B1-B3 0,70 

      Totaal     5,20 
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TOEKOMSTIGE PERSONEELSFORMATIE 

      Graadbenaming rang schalen VTE 

              

      STAFDIENSTEN SECRETARIS 

      Dienst ICT       

      Informaticus-systeembeheerder Bx B4-B5 1 

      Totaal     1 

              

      BELEIDSCOÖRDINATIE 

      Beleidscoördinator Ay A5a-A5b 1 

      Totaal     1 

              

      AFDELING BESTUURS- EN BELEIDSONDERSTEUNING 

      Afdelingshoofd Bestuurs- en beleidsondersteuning (geeft directe leiding 
aan personeelsdienst)  Av A1a-A3a 1 

      Dienst Personeel       

      Administratief medewerker  Cv  C1-C3 1 

      Dienst Veiligheid & Preventie - Noodplanning & interventie       

      Preventieadviseur / noodambtenaar Cv  C1-C3 1 

      Dienst Communicatie       

      Communicatieambtenaar Bx B4-B5 1 

      Dienst Archief       

      Archivaris  Bv B1-B3 0,50 

      Dienst Organisatieontwikkeling       

      Beleidsmedewerker Organisatieontwikkeling Bv B1-B3 0,70 

      Totaal     5,20 

              

      

TOEKOMSTIGE PERSONEELSFORMATIE 

      Graadbenaming rang schalen VTE 

      AFDELING FINANCIÊN 

      Financieel Beheerder  (decretale graad) - lid managementteam     1,00 

      Deskundige boekhouding Bv B1-B3 1,00 

      Totaal     2,00 

      AFDELING ONDERWIJS 

      GBS Pellenberg       

      Technisch assistent leerlingenvervoer Dv D1-D3 1,00 

      Totaal     1,00 

      TOTAAL STATUTAIREN     36,61 

      II. PERSONEELSFORMATIE CONTRACTUEEL PERSONEEL  

      De functies die in contractueel verband voorzien worden, zijn contracten van onbepaalde duur. 

      AFDELING VRIJE TIJD, WELZIJN EN BURGERZAKEN 

      Afdelingshoofd vrije tijd, welzijn en burgerzaken (geeft directe leiding 
aan BKO)  Av A1a-A3a 1 

      Dienst burgerzaken          

Administratief medewerker Cv C1-C3 3       

Dienst Buitenschoolse kinderopvang       

      Assistant coördinator BKO Bv B1-B3 0,5 

      Begeleidster IBO (2016) Cv C1-C3 5       

Begeleider BKO Linden Cv C1-C3 2,5 

      Administratief medewerker logistieke ondersteuning  Cv C1-C3 0,5 

      Administratief medewerker logistieke ondersteuning  Cv C1-C3 0,5 

      Begeleider BKO Pellenberg Cv C1-C3 1,5 

      Dienst Cultuur en Toerisme          

Administratief medewerker Cv C1-C3 1       

Personeelsformatie

(aanvulling pagina 11)
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TOEKOMSTIGE PERSONEELSFORMATIE 

      Graadbenaming rang schalen VTE 

      Technisch assistent Dv D1-D3 1       

Technisch beambte Ev E1-E3 0,5       

Bibliotheek          

Administratief medewerker Cv C1-C3 1,42       

Kunstonderwijs – IVA ACE          

Pedagogisch medewerker Bv B1-B3 1,34       

Totaal     18,76 

              

      AFDELING LEEFOMGEVING (supervisie gemeentesecretaris) 

      Dienst Omgevingsvergunningen       

      Deskundige omgevingsvergunningen  Bv B1-B3 1       

Administratief medewerker Cv C1-C3 1 

      Dienst Gemeentelijke Infrastructuur en Milieubescherming       

      Cel ondersteuning          

Administratief medewerker Cv C1-C3 1,5       

Administratief assistent Dv D1-D3 1       

Administratief assistent (dispatching) Dv D1-D3 1       

Cel gebouwen          

Technisch beambte Contr./Activaplan/Startbaan Ev E1-E3 1       

Technisch assistent  Dv D1-D3 1       

Technisch beambte  Ev E1-E3 1       

Cel schoonmaak gebouwen          

Ploegbaas schoonmaak gebouwen Dx D4-D5 0,5       

Technisch beambte schoonmaak Ev E1-E3 6,14       

TOEKOMSTIGE PERSONEELSFORMATIE 

      Graadbenaming rang schalen VTE 

      AFDELING FINANCIÊN 

      Financieel Beheerder  (decretale graad) - lid managementteam     1,00 

      Deskundige boekhouding Bv B1-B3 1,00 

      Totaal     2,00 

      AFDELING ONDERWIJS 

      GBS Pellenberg       

      Technisch assistent leerlingenvervoer Dv D1-D3 1,00 

      Totaal     1,00 

      TOTAAL STATUTAIREN     36,61 

      II. PERSONEELSFORMATIE CONTRACTUEEL PERSONEEL  

      De functies die in contractueel verband voorzien worden, zijn contracten van onbepaalde duur. 

      AFDELING VRIJE TIJD, WELZIJN EN BURGERZAKEN 

      Afdelingshoofd vrije tijd, welzijn en burgerzaken (geeft directe leiding 
aan BKO)  Av A1a-A3a 1 

      Dienst burgerzaken          

Administratief medewerker Cv C1-C3 3       

Dienst Buitenschoolse kinderopvang       

      Assistant coördinator BKO Bv B1-B3 0,5 

      Begeleidster IBO (2016) Cv C1-C3 5       

Begeleider BKO Linden Cv C1-C3 2,5 

      Administratief medewerker logistieke ondersteuning  Cv C1-C3 0,5 

      Administratief medewerker logistieke ondersteuning  Cv C1-C3 0,5 

      Begeleider BKO Pellenberg Cv C1-C3 1,5 

      Dienst Cultuur en Toerisme          

Administratief medewerker Cv C1-C3 1       

Personeelsformatie

(aanvulling pagina 11)
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TOEKOMSTIGE PERSONEELSFORMATIE 

      Graadbenaming rang schalen VTE 

      Technisch assistent Dv D1-D3 1       

Technisch beambte Ev E1-E3 0,5       

Bibliotheek          

Administratief medewerker Cv C1-C3 1,42       

Kunstonderwijs – IVA ACE          

Pedagogisch medewerker Bv B1-B3 1,34       

Totaal     18,76 

              

      AFDELING LEEFOMGEVING (supervisie gemeentesecretaris) 

      Dienst Omgevingsvergunningen       

      Deskundige omgevingsvergunningen  Bv B1-B3 1       

Administratief medewerker Cv C1-C3 1 

      Dienst Gemeentelijke Infrastructuur en Milieubescherming       

      Cel ondersteuning          

Administratief medewerker Cv C1-C3 1,5       

Administratief assistent Dv D1-D3 1       

Administratief assistent (dispatching) Dv D1-D3 1       

Cel gebouwen          

Technisch beambte Contr./Activaplan/Startbaan Ev E1-E3 1       

Technisch assistent  Dv D1-D3 1       

Technisch beambte  Ev E1-E3 1       

Cel schoonmaak gebouwen          

Ploegbaas schoonmaak gebouwen Dx D4-D5 0,5       

Technisch beambte schoonmaak Ev E1-E3 6,14       

TOEKOMSTIGE PERSONEELSFORMATIE 

      Graadbenaming rang schalen VTE 

      Cel groen en wegen       

      Technisch beambte groen  contr/startbaan/activaplan Ev E1-E3 1 

      Technisch assistent  wegen contr/startbaan/activaplan Dv D1-D3 1 

      Technisch assistent groen Dv D1-D3 4,5       

Technisch assistent wegen Dv D1-D3 1,5       

Totaal     23,14 

    

  

        

      STAFDIENST SECRETARIS 

      Dienst Secretariaat       

      Administratief medewerker Cv C1-C3 1,5 

      Totaal     1,5 

                

BELEIDSCOÖRDINATIE       

Administratief medewerker  Cv C1-C3 1       

   1       

          

AFDELING FINANCIEN 

              

      Administratief medewerker Cv C1-C3 2 

      Totaal     2 

              

      AFDELING BESTUURS- EN BELEIDSONDERSTEUNING       

Dienst personeel          

Administratief medewerker  Cv C1-C3 1       

Personeelsformatie

(aanvulling pagina 11)
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TOEKOMSTIGE PERSONEELSFORMATIE 

      Graadbenaming rang schalen VTE 

      Communicatie          

Grafisch vormgever Bv B1-B3 0,8       

Administratief medewerker Cv C1-C3 0,5       

Totaal   2,30       

          

ONDERWIJS 

      GBS Linden-Binkom       

      Busbegeleider Dv D1-D3 0,33 

      Technisch assistent leerlingenvervoer Dv D1-D3 1       

Bijkomende lestijden ten laste van de gemeente GBS Linden-Binkom       

      Lager-, kleuteronderwijs en beleidsondersteuning     1,53 

      GBS Pellenberg       

      Busbegeleider Dv D1-D3 0,42 

      Bijkomende lestijden ten laste van de gemeente GBS Pellenberg       

      Lager-, kleuteronderwijs en beleidsondersteuning     1,25 

      Totaal     4,53 

      TOTAAL CONTRACTUEEL PERSONEEL     54,23 

      TOTAAL STATUTAIR PERSONEEL + GEWONE CONTRACTUELEN      90,84 

  

  

    

Personeelsformatie

(aanvulling pagina 11)
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Bevolkingscijfer

(aanvulling pagina 17)



58 Jaarverslag gemeente Lubbeek 2017 

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/onlineinschrijvingen. 
 
Lesgelden kalligrafie :  
Gans schooljaar (18 lessen): 100 euro voor inwoners van groot-Lubbeek/ 125 euro voor anderen 
Half schooljaar (9 lessen): 50 euro voor inwoners van groot-Lubbeek/ 63 euro voor anderen 
 
Lesgelden kinderatelier (1ste, 2de, 3de , 4de , 5de  en 6de  leerjaar), jeugdatelier, tekenen, grafiek – 
tekenen – schilderen of atelier 3D 
Voor het hele schooljaar: 160 euro voor inwoners van groot-Lubbeek/ 200 euro voor anderen 
Vanaf de kerstvakantie: 100 euro voor inwoners van groot-Lubbeek/ 120 euro voor anderen 
Vanaf de paasvakantie: 50 euro voor inwoners van groot-Lubbeek/ 60 euro voor anderen 
 
 
LOCATIE  
 
De leslokalen van het IVA ACE bevinden zich in de Dorpsstraat 2D te 3210 Lubbeek. Het IVA ACE heeft op de 2de 
verdieping zes lokalen en een stockage ruimte ter beschikking. Het sanitair bevindt zich op de 1ste verdieping. 
De aangrenzende buitenruimte wordt samen gebruikt met de buitenschoolse kinderopvang.  
 
De kantoren van de administratie bevinden zich in hetzelfde gebouw – Dorpsstraat 2B te 3210 Lubbeek – op de 
1ste verdieping.  
 
De administratie van het IVA ACE is alle werkdagen bereikbaar van 9u00 tot 12u00. Dit via email 
ace@lubbeek.be of telefonisch 016 25 66 98  -  016 25 64 98.  
 
Marijke Sué is 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 drie leerkrachten aangesteld in contractueel verband – 1,34 VTE; er is één vrijwillige lesgever voor de 
lessen kalligrafie.  
 
OPENDEURWEEKEND 
 
Op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2017 vond het opendeurweekend plaats. Het werd op vrijdag 23 juni 2017 
plechtig geopend door de schepen van cultuur/ ACE; dit in aanwezigheid van een aantal prominenten, de 
cursisten en de leerkrachten. Het openingsmoment werd gevolgd door een receptie.  
De tentoonstelling werd opgesteld door de leerkrachten. Het was een leuke gelegenheid voor de cursisten om 
hun werken te tonen aan vrienden en familieleden. Voor het bredere publiek en ‘toekomstige’ cursisten was 
het een uitgelezen kans om kennis te maken met de werking van het atelier.  
 
CIJFERGEGEVENS  
 
 
 
 

Maandag  

 

Dinsdag  

 

Woensdag  

 

Donderdag  

 

Vrijdag  

 

Zaterdag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kinderatelier  

1ste en 2de 
leerjaar 

  2015: 15 

2016: 15 

2017: 15 

  2015: 14 

2016: 15 

2017: 14 

    

Kinderatelier 
3de en 4de 
leerjaar 

 

  2015: 15 

2016: 15 

2017: 16 

  2015: 15 

2016: 15 

2017: 14 

    

Kinderatelier 
5de en 6de 
leerjaar 

 

  2015: 10 

2016:  11 

2017: 15 

  2015: 15 

2016: 15 

2017: 15 

    

Jeugdatelier 

  

  2015: 18 

2016: 19 

2017: 21 

       

Tekenen 
volwassenen 

 

   2015: 5 

 

2016: 7 

 

2017: 10 

2015: 4 

2015: 10 

2016: 5 

2016: 10 

2017: 6 

2017: 8 

     

Tekenen 
schilderen  
grafiek/ 
etsen  
volwassenen 

 

   2015: 9 

2015: 16 

2016: 9 

2016: 16 

2017: 12 

2017: 10 

2015: 10 

2015: 11 

2016: 10 

2016: 14 

2017: 10 

2017: 8 

     

Atelier 3D     

 

2017: 1 

2015: 2 

2016: 4 

 

 

    

Kalligrafie 
volwassenen 

  

2015: 8 

2016: 11 

2017: 5 

2015: 9 

2016: 9 

2017: 6 

        

cijfergegevens iva ace
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Totaal aantal 
cursisten = 

 

2015: 192 

2016: 200 

2017: 186 

 

2015: 8 

2016: 11 

2017: 5 

 

2015: 9 

2016: 9 

2017: 6 

 

2015: 64 

2016: 60 

2017: 67 

 

2015: 30 

2016: 32 

2017: 33 

 

2015: 37 

2016: 43 

2017: 32 

 

2015: 44 

2016: 45 

2017: 43 

    

Kinderatelier 
3de en 4de 
leerjaar 

 

  2015: 15 

2016: 15 

2017: 16 

  2015: 15 

2016: 15 

2017: 14 

    

Kinderatelier 
5de en 6de 
leerjaar 

 

  2015: 10 

2016:  11 

2017: 15 

  2015: 15 

2016: 15 

2017: 15 

    

Jeugdatelier 

  

  2015: 18 

2016: 19 

2017: 21 

       

Tekenen 
volwassenen 

 

   2015: 5 

 

2016: 7 

 

2017: 10 

2015: 4 

2015: 10 

2016: 5 

2016: 10 

2017: 6 

2017: 8 

     

Tekenen 
schilderen  
grafiek/ 
etsen  
volwassenen 

 

   2015: 9 

2015: 16 

2016: 9 

2016: 16 

2017: 12 

2017: 10 

2015: 10 

2015: 11 

2016: 10 

2016: 14 

2017: 10 

2017: 8 

     

Atelier 3D     

 

2017: 1 

2015: 2 

2016: 4 

 

 

    

Kalligrafie 
volwassenen 

  

2015: 8 

2016: 11 

2017: 5 

2015: 9 

2016: 9 

2017: 6 

        

cijfergegevens iva ace
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de BiB luBBeek

(aanvulling pagina 28-29)

   Jaarverslag bib Lubbeek 2017 

 

Op 1 januari 2016 verviel het Decreet Lokaal Cultuurbeleid. De subsidies werden zonder oormerking 
geïntegreerd in het gemeentefonds. De Vlaamse beleidsprioriteiten en de rapportering hierover 
werden geschrapt. Ondanks het wegvallen van de Vlaamse verplichtingen bleef het 
gemeentebestuur inzetten op het openbaar bibliotheekwerk en werd de voltooiing van de nieuwe 
bib - uitgerust met moderne technologie - een feit. De oude bib sloot op 24 december 2016 haar 
deuren. De nieuwe bib ging open op 4 februari 2017. De openingstijden werden verruimd met acht 
uren in de week.  

Hoe groot de impact van de nieuwe infrastructuur en de uitbreiding van de openingstijden zijn op het 
bibliotheekgebruik, zal uit de leners- en leengegevens van de komende jaren moeten blijken. 

1. Lenersaantal volgens leeftijd en woonplaats (exclusief de leners die de bib van Lubbeek in 
schoolverband bezoeken)  

 

1.1. 2016 

Leeftijd Lubbeek Linden Pellenberg Binkom Subtotaal Elders Totaal 
0-5j 49 29 9 10 97 6 103 
6-7j 44 28 5 10 87 10 97 
8-9j 49 20 9 8 86 11 97 
10-11j 54 22 8 13 97 14 111 
12-13j 68 27 16 7 118 11 129 
14-17j 101 44 29 33 207 24 231 
Subtotaal 365 170 76 81 692 76 768 
18-59j 450 222 101 81 854 98 952 
60+j 114 81 31 14 240 20 260 
Subtotaal 564 303 132 95 1094 118 1212 
Totaal 929 473 208 176 1786 194 1980 

 

1.2. 2017 

Leeftijd Lubbeek Linden Pellenberg Binkom Subtotaal Elders Totaal 
0-5j 60 39 16 11 126 13 139 
6-7j 57 28 16 16 117 12 129 
8-9j 76 36 19 14 145 36 181 
10-11j 67 35 28 16 146 19 165 
12-13j 73 29 24 19 145 16 161 
14-17j 132 57 32 23 244 19 263 
Subtotaal 465 224 135 99 923 115 1038 
18-59j 610 266 152 125 1153 120 1273 
60+j 140 114 50 19 323 24 347 
Subtotaal 750 380 202 144 1476 144 1620 
Totaal 1215 604 337 243 2399 259 2658 

1.3. Groei 

Leeftijd 2016 2017 Groei 
0-5j 103 139 36 
6-7j 97 129 32 
8-9j 97 181 84 
10-11j 111 165 54 
12-13j 129 161 32 
14-17j 231 263 32 
Subtotaal 768 1038 270 
18-59j 952 1273 321 
60+j 260 347 87 
Subtotaal 1212 1620 408 
Totaal 1980 2658 678 

 

2. Lenersbereik (aantal leners/aantal inwoners x 100)  

2.1. 2016 

Leeftijd Lubbeek Linden Pellenberg Binkom Totaal 
0-5j 16,44 10,28 6,61 9,8 11,85 
6-7j 38,59 23,52 11,36 55,55 29,49 
8-9j 44,14 19,23 20 34,78 30,38 
10-11j 43,9 18,48 13,79 36,11 28,86 
12-13j 49,27 25,47 32,65 21,87 36,3 
14-17j 44,88 22,44 30,52 49,25 35,5 
Subtotaal 36,17 18,35 17,79 29,13 26,12 
18-59j 14,44 9,19 8,48 10,16 11,36 
60+j 7,71 5,05 5,28 3,16 5,84 
Subtotaal 12,27 7,54 7,42 7,66 9,41 
Totaal 16,58 9,57 9,43 11,6 12,52 

 

2.2. 2017 

Leeftijd Lubbeek Linden Pellenberg Binkom Totaal 
0-5j 18,86 13,68 12,59 11,11 15,19 
6-7j 50,89 25 36,36 42,1 38,23 
8-9j 69,72 33,33 42,22 48,27 49,82 
10-11j 59,82 29,91 50 53,33 46,34 
12-13j 59,83 25 38,09 52,77 43,02 
14-17j 41,5 27,8 34,04 34,22 35,67 
Subtotaal 42,62 23,75 31,46 33,11 33,41 
18-59j 19,98 10,69 12,75 15,86 15,33 
60+j 9,32 7,27 8,37 4,28 7,86 
Subtotaal 16,46 9,37 11,29 11,97 12,69 
Totaal 21,51 12,08 15,19 15,88 16,66 
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1.3. Groei 

Leeftijd 2016 2017 Groei 
0-5j 103 139 36 
6-7j 97 129 32 
8-9j 97 181 84 
10-11j 111 165 54 
12-13j 129 161 32 
14-17j 231 263 32 
Subtotaal 768 1038 270 
18-59j 952 1273 321 
60+j 260 347 87 
Subtotaal 1212 1620 408 
Totaal 1980 2658 678 

 

2. Lenersbereik (aantal leners/aantal inwoners x 100)  

2.1. 2016 

Leeftijd Lubbeek Linden Pellenberg Binkom Totaal 
0-5j 16,44 10,28 6,61 9,8 11,85 
6-7j 38,59 23,52 11,36 55,55 29,49 
8-9j 44,14 19,23 20 34,78 30,38 
10-11j 43,9 18,48 13,79 36,11 28,86 
12-13j 49,27 25,47 32,65 21,87 36,3 
14-17j 44,88 22,44 30,52 49,25 35,5 
Subtotaal 36,17 18,35 17,79 29,13 26,12 
18-59j 14,44 9,19 8,48 10,16 11,36 
60+j 7,71 5,05 5,28 3,16 5,84 
Subtotaal 12,27 7,54 7,42 7,66 9,41 
Totaal 16,58 9,57 9,43 11,6 12,52 

 

2.2. 2017 

Leeftijd Lubbeek Linden Pellenberg Binkom Totaal 
0-5j 18,86 13,68 12,59 11,11 15,19 
6-7j 50,89 25 36,36 42,1 38,23 
8-9j 69,72 33,33 42,22 48,27 49,82 
10-11j 59,82 29,91 50 53,33 46,34 
12-13j 59,83 25 38,09 52,77 43,02 
14-17j 41,5 27,8 34,04 34,22 35,67 
Subtotaal 42,62 23,75 31,46 33,11 33,41 
18-59j 19,98 10,69 12,75 15,86 15,33 
60+j 9,32 7,27 8,37 4,28 7,86 
Subtotaal 16,46 9,37 11,29 11,97 12,69 
Totaal 21,51 12,08 15,19 15,88 16,66 

de BiB luBBeek

(aanvulling pagina 28-29)

 

2.3. Groei 

Leeftijd 2016 2017 Groei 
0-5j 11,85 15,19 3,34 
6-7j 29,49 38,23 8,74 
8-9j 30,38 49,82 19,02 
10-11j 28,86 46,34 17,48 
12-13j 36,3 43,02 6,72 
14-17j 35,5 35,67 0,17 
Subtotaal 26,12 33,41 7,29 
18-59j 11,36 15,33 3,97 
60+j 5,84 7,86 2,02 
Subtotaal 9,41 12,69 3,28 
Totaal 12,52 16,66 4,14 

 

3. Collectie 2017 

3.1. Omvang  

3.1.1. Bib Lubbeek 

Open kast 18- 18+ Totaal 
Literatuur 6145 7373 13518 
Informatie 1461 3929 5390 
Strips 1832 1048 2880 
Vertelplaten 45 0 45 
Luisterboeken 153 1 154 
Muziek 155 3850 4005 
Film 930 3261 4191 
Totaal 10721 19462 30183 

 

Magazijn 18- 18+ Totaal 
Literatuur 2266 4043 6309 
Informatie 400 1660 2060 
Strips 119 175 294 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 11 4684 4695 
Film 16 716 732 
Totaal 2812 11278 14090 
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2.3. Groei 

Leeftijd 2016 2017 Groei 
0-5j 11,85 15,19 3,34 
6-7j 29,49 38,23 8,74 
8-9j 30,38 49,82 19,02 
10-11j 28,86 46,34 17,48 
12-13j 36,3 43,02 6,72 
14-17j 35,5 35,67 0,17 
Subtotaal 26,12 33,41 7,29 
18-59j 11,36 15,33 3,97 
60+j 5,84 7,86 2,02 
Subtotaal 9,41 12,69 3,28 
Totaal 12,52 16,66 4,14 

 

3. Collectie 2017 

3.1. Omvang  

3.1.1. Bib Lubbeek 

Open kast 18- 18+ Totaal 
Literatuur 6145 7373 13518 
Informatie 1461 3929 5390 
Strips 1832 1048 2880 
Vertelplaten 45 0 45 
Luisterboeken 153 1 154 
Muziek 155 3850 4005 
Film 930 3261 4191 
Totaal 10721 19462 30183 

 

Magazijn 18- 18+ Totaal 
Literatuur 2266 4043 6309 
Informatie 400 1660 2060 
Strips 119 175 294 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 11 4684 4695 
Film 16 716 732 
Totaal 2812 11278 14090 

 

 

 

 

 

Totaal 18- 18+ Totaal 
Literatuur 8411 11416 19827 
Informatie 1861 5589 7450 
Strips 1951 1223 3174 
Vertelplaten 45 0 45 
Luisterboeken 153 1 154 
Muziek 166 8534 8700 
Film 946 3977 4923 
Totaal 13533 30740 44273 

 

3.1.2. Schoolbib Linden 

Linden 18- 18+ Totaal 
Literatuur 5551 8 5559 
Informatie 1412 212 1624 
Strips 1184 1 1185 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 8147 221 8368 

 

3.1.3. Schoolbib Pellenberg 

Pellenberg 18- 18+ Totaal 
Literatuur 3174 0 3174 
Informatie 840 28 868 
Strips 439 0 439 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 4453 28 4481 

 

3.1.4. Schoolbib Binkom 

Binkom 18- 18+ Totaal 
Literatuur 1594 0 1594 
Informatie 485 4 489 
Strips 164 0 164 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 

 

Totaal 18- 18+ Totaal 
Literatuur 8411 11416 19827 
Informatie 1861 5589 7450 
Strips 1951 1223 3174 
Vertelplaten 45 0 45 
Luisterboeken 153 1 154 
Muziek 166 8534 8700 
Film 946 3977 4923 
Totaal 13533 30740 44273 

 

3.1.2. Schoolbib Linden 

Linden 18- 18+ Totaal 
Literatuur 5551 8 5559 
Informatie 1412 212 1624 
Strips 1184 1 1185 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 8147 221 8368 

 

3.1.3. Schoolbib Pellenberg 

Pellenberg 18- 18+ Totaal 
Literatuur 3174 0 3174 
Informatie 840 28 868 
Strips 439 0 439 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 4453 28 4481 

 

3.1.4. Schoolbib Binkom 

Binkom 18- 18+ Totaal 
Literatuur 1594 0 1594 
Informatie 485 4 489 
Strips 164 0 164 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 

de BiB luBBeek

(aanvulling pagina 28-29)

Totaal 2243 4 2247 
3.2 Aanwinsten 2017 

3.2.1. Bib Lubbeek 

Lubbeek 18- 18+ Totaal 
Literatuur 283 455 738 
Informatie 60 226 286 
Strips 168 62 230 
Vertelplaten 6 0 6 
Luisterboeken 4 0 4 
Muziek 4 109 113 
Film 93 300 393 
Totaal 618 1152 1770 

 

3.2.2. Schoolbib Linden 

Linden 18- 18+ Totaal 
Literatuur 146 0 146 
Informatie 38 0 38 
Strips 48 0 48 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 232 0 232 

 

3.2.3. Schoolbib Pellenberg 

Pellenberg 18- 18+ Totaal 
Literatuur 91 0 91 
Informatie 12 0 12 
Strips 0 0 0 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 103 0 103 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal 18- 18+ Totaal 
Literatuur 8411 11416 19827 
Informatie 1861 5589 7450 
Strips 1951 1223 3174 
Vertelplaten 45 0 45 
Luisterboeken 153 1 154 
Muziek 166 8534 8700 
Film 946 3977 4923 
Totaal 13533 30740 44273 

 

3.1.2. Schoolbib Linden 

Linden 18- 18+ Totaal 
Literatuur 5551 8 5559 
Informatie 1412 212 1624 
Strips 1184 1 1185 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 8147 221 8368 

 

3.1.3. Schoolbib Pellenberg 

Pellenberg 18- 18+ Totaal 
Literatuur 3174 0 3174 
Informatie 840 28 868 
Strips 439 0 439 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 4453 28 4481 

 

3.1.4. Schoolbib Binkom 

Binkom 18- 18+ Totaal 
Literatuur 1594 0 1594 
Informatie 485 4 489 
Strips 164 0 164 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
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3.2.4. Schoolbib Binkom 

Binkom 18- 18+ Totaal 
Literatuur 126 0 126 
Informatie 14 0 14 
Strips 56 0 56 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 196 0 196 

 

4. Uitleningen bib Lubbeek (inclusief verlengingen, schooluitleningen)  

4.1. 2016 

Totaal 2016 18- 18+ Totaal 
Literatuur 19208 15645 34853 
Informatie 2588 6178 8766 
Stripverhalen 10223 1707 11930 
Luisterboeken 316 7 323 
Muziek 515 4872 5387 
Film 5926 9695 15621 
Totaal 38776 38104 76880 

 

4.2. 2017 

Totaal 2017 18- 18+ Totaal 
Literatuur 21563 16794 38357 
Informatie 3131 7007 10138 
Stripverhalen 13448 2384 15832 
Luisterboeken 336 0 336 
Muziek 489 4636 5125 
Film 6964 8796 15760 
Totaal 45931 39617 85548 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Schoolbib Binkom 

Binkom 18- 18+ Totaal 
Literatuur 126 0 126 
Informatie 14 0 14 
Strips 56 0 56 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 196 0 196 

 

4. Uitleningen bib Lubbeek (inclusief verlengingen, schooluitleningen)  

4.1. 2016 

Totaal 2016 18- 18+ Totaal 
Literatuur 19208 15645 34853 
Informatie 2588 6178 8766 
Stripverhalen 10223 1707 11930 
Luisterboeken 316 7 323 
Muziek 515 4872 5387 
Film 5926 9695 15621 
Totaal 38776 38104 76880 

 

4.2. 2017 

Totaal 2017 18- 18+ Totaal 
Literatuur 21563 16794 38357 
Informatie 3131 7007 10138 
Stripverhalen 13448 2384 15832 
Luisterboeken 336 0 336 
Muziek 489 4636 5125 
Film 6964 8796 15760 
Totaal 45931 39617 85548 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Groei 

Totaal 2016 2017 Groei 
Literatuur 34853 38357 3504 
Informatie 8766 10138 1372 
Stripverhalen 11930 15832 3902 
Luisterboeken 323 336 13 
Muziek 5387 5125 -262 
Film 15621 15760 139 
Totaal 76880 85548 8668 

 

5. Schoolwerking 2017 

5.1. Klasbezoeken 

School Bib Frequentie Aantal klassen Aantal leerlingen 
 VBS Lubbeek Lubbeek Maandelijks 15 282 

 GBS Linden Linden 14 daags 17 356 
 VBS Linden Linden 14 daags 8 138 
 GBS Pellenberg Pellenberg 14 daags 13 225 
 GBS Binkom Binkom 14 daags 10 141 
  

Met de klasbezoeken worden 1142 kinderen bereikt. De leerlingen uit het lager onderwijs gebruiken 
een individuele lenerspas. Kleuters hebben geen individuele lenerspas. De materialen voor deze 
doelgroep worden op de lenerspas van de leerkracht geregistreerd. De lenerspas uitgereikt aan de 
leerlingen en leerkrachten is enkel bestemd voor gebruik in klasverband. 

5.2. Uitleningen/verlengingen 

Bib Lubbeek 4120 
Schoolbib Linden 17214 
Schoolbib Pellenberg 4007 
Schoolbib Binkom 3110 
 

5.3. Introductiebezoeken 2017 

- 13 maart door 1ste en 2de graad GBS Binkom 
- 16 maart door 1ste en 2de kleuterklas GBS Pellenberg 
- 17 maart door 3de graad GBS Binkom 
- 22 maart door 1ste, 2de en 3de kleuterklas GBS Binkom 
- 9 mei door 4de leerjaar GBS Pellenberg 
- 12 september 3de kleuterklas VBS Lubbeek 
 
5.4. Voorleessessies 2017 
 
- 13 juni aan 1ste en 2de leerjaar VBS Lubbeek 
 
 

de BiB luBBeek

(aanvulling pagina 28-29)

 

4.3. Groei 

Totaal 2016 2017 Groei 
Literatuur 34853 38357 3504 
Informatie 8766 10138 1372 
Stripverhalen 11930 15832 3902 
Luisterboeken 323 336 13 
Muziek 5387 5125 -262 
Film 15621 15760 139 
Totaal 76880 85548 8668 

 

5. Schoolwerking 2017 

5.1. Klasbezoeken 

School Bib Frequentie Aantal klassen Aantal leerlingen 
 VBS Lubbeek Lubbeek Maandelijks 15 282 

 GBS Linden Linden 14 daags 17 356 
 VBS Linden Linden 14 daags 8 138 
 GBS Pellenberg Pellenberg 14 daags 13 225 
 GBS Binkom Binkom 14 daags 10 141 
  

Met de klasbezoeken worden 1142 kinderen bereikt. De leerlingen uit het lager onderwijs gebruiken 
een individuele lenerspas. Kleuters hebben geen individuele lenerspas. De materialen voor deze 
doelgroep worden op de lenerspas van de leerkracht geregistreerd. De lenerspas uitgereikt aan de 
leerlingen en leerkrachten is enkel bestemd voor gebruik in klasverband. 

5.2. Uitleningen/verlengingen 

Bib Lubbeek 4120 
Schoolbib Linden 17214 
Schoolbib Pellenberg 4007 
Schoolbib Binkom 3110 
 

5.3. Introductiebezoeken 2017 

- 13 maart door 1ste en 2de graad GBS Binkom 
- 16 maart door 1ste en 2de kleuterklas GBS Pellenberg 
- 17 maart door 3de graad GBS Binkom 
- 22 maart door 1ste, 2de en 3de kleuterklas GBS Binkom 
- 9 mei door 4de leerjaar GBS Pellenberg 
- 12 september 3de kleuterklas VBS Lubbeek 
 
5.4. Voorleessessies 2017 
 
- 13 juni aan 1ste en 2de leerjaar VBS Lubbeek 
 
 

Totaal 2243 4 2247 
3.2 Aanwinsten 2017 

3.2.1. Bib Lubbeek 

Lubbeek 18- 18+ Totaal 
Literatuur 283 455 738 
Informatie 60 226 286 
Strips 168 62 230 
Vertelplaten 6 0 6 
Luisterboeken 4 0 4 
Muziek 4 109 113 
Film 93 300 393 
Totaal 618 1152 1770 

 

3.2.2. Schoolbib Linden 

Linden 18- 18+ Totaal 
Literatuur 146 0 146 
Informatie 38 0 38 
Strips 48 0 48 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 232 0 232 

 

3.2.3. Schoolbib Pellenberg 

Pellenberg 18- 18+ Totaal 
Literatuur 91 0 91 
Informatie 12 0 12 
Strips 0 0 0 
Vertelplaten 0 0 0 
Luisterboeken 0 0 0 
Muziek 0 0 0 
Film 0 0 0 
Totaal 103 0 103 
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GBS de STiP Linden:  

 
 
GBS de STiP Binkom:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GBS SCHOOL3212: 

 
 
 

Personeel op school  
 
De overheidssubsidies voor het schooljaar 2017-2018, worden toegekend op basis van de 
leerlingenkenmerken (zijnde diploma moeder, schooltoelage en thuistaal) en op het leerlingenaantal 
van 1 februari 2017. Dit aantal wijkt af van het effectief aantal leerlingen in september 2017. Voor De 
STiP Binkom is dit op 1 oktober omdat deze school in herstructurering is. 
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 evolutie van de laatste drie schooljaren:  
 
GBS de STiP Linden:  

GBS de STiP Linden 

Ambten  schooljaar 2015-2016 schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018 
directeur 0/24 0/24 0/24 

kleuteronderwijs 26/24 > van  na Pasen, 11/04 tot 30 juni 2016  0/24 0/24 

kinderverzorging 0/32 0/32 0/32 

lager onderwijs  0/24 31/24 22/24 

levensbeschouwing 0/24 0/24 0/24 

zorgcoördinator  0/36 0/36 0/24 

ICT - coördinator  2/36 0/36 0/24 

administratief 
medewerker  

0/36 2/36 0/24 

beleidsondersteuning 9/24 lestijden 9/24 lestijden 9/24 lestijden 

andere  6 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 

6 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 

6 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 



 
 
 
 
 
 
 

GBS SCHOOL3212: 

 
 
 

Personeel op school  
 
De overheidssubsidies voor het schooljaar 2017-2018, worden toegekend op basis van de 
leerlingenkenmerken (zijnde diploma moeder, schooltoelage en thuistaal) en op het leerlingenaantal 
van 1 februari 2017. Dit aantal wijkt af van het effectief aantal leerlingen in september 2017. Voor De 
STiP Binkom is dit op 1 oktober omdat deze school in herstructurering is. 
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 evolutie van de laatste drie schooljaren:  
 
GBS de STiP Linden:  

GBS de STiP Linden 

Ambten  schooljaar 2015-2016 schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018 
directeur 0/24 0/24 0/24 

kleuteronderwijs 26/24 > van  na Pasen, 11/04 tot 30 juni 2016  0/24 0/24 

kinderverzorging 0/32 0/32 0/32 

lager onderwijs  0/24 31/24 22/24 

levensbeschouwing 0/24 0/24 0/24 

zorgcoördinator  0/36 0/36 0/24 

ICT - coördinator  2/36 0/36 0/24 

administratief 
medewerker  

0/36 2/36 0/24 

beleidsondersteuning 9/24 lestijden 9/24 lestijden 9/24 lestijden 

andere  6 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 

6 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 

6 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 

 
 
 
 
 
 
 

2 buschauffeurs voor alle scholen 
een externe poetsfirma Euroclean  
en per 1.1.2016 ISS 
OCMW Lubbeek 

2 buschauffeurs voor alle scholen  
externe poetsfirma ISS en per  
1.1.2017 GOM 
OCMW Lubbeek 

2 buschauffeurs voor alle scholen  
externe poetsfirma GOM en OCMW 
Lubbeek 

 
Schooljaar 2016-2017 - GBS de STiP Linden 

 
GBS de STiP Binkom:  

GBS de STiP Binkom
 

Ambten  schooljaar 2015-2016 schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018 
directeur 0/24 0/24 0/24 

kleuteronderwijs 0/24 1/24 2/24 + 7/24 vanaf herfstvakantie 

kinderverzorging 0/32 0/32 0/32 

lager onderwijs  12/24 5/24 9/24 

levensbeschouwing 0/24 0/24 0/24 

zorgcoördinator  0/36 3/36 2/36 

ICT - coördinator  0/36 0/36 0/36 

administratief 
medewerker  

0/36 0/36 0/36 

beleidsondersteuning 0/24 lestijden 0/24 lestijden 0/24 lestijden 

andere  2 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 
2 buschauffeurs voor alle scholen 
3 poetsvrouwen (deeltijds) 
OCMW Lubbeek 

3 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 
2 buschauffeurs voor alle scholen  
3 poetsvrouwen (deeltijds) 
OCMW Lubbeek 

3 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 
2 buschauffeurs voor alle scholen  
2 poetsvrouwen (deeltijds) 
OCMW Lubbeek 

 
Schooljaar 2016-2017 - GBS de STiP Binkom 
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Personeel op school (aanvulling pagina 47-49)

 
 
 
 
 
 
 

GBS SCHOOL3212 PELLENBERG: 

GBS SCHO
O

L3212 

Ambten  schooljaar 2015-2016 schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018 
directeur 0/24 0/24 0/24 

kleuteronderwijs 13/24 ( alles teruggegeven na Pasen  5/24(alles terug na Krokus) 0/24 

kinderverzorging 0/32 0/32 0/32 

lager onderwijs  17/24 13/24 23/24 

levensbeschouwing 0/24 0/24 0/24 

zorgcoördinator  0/36 0/36 0/24 

ICT - coördinator  0/36 0/36 0/36 

administratief 
medewerker  

3/36 3/36 0/36 

beleidsondersteuning 3/24 lestijden 3/24 lestijden 3/24 lestijden 

andere  3 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 
2 buschauffeurs voor alle scholen 
een externe poetsfirma Euroclean  
en per 1.1.2016 ISS 
OCMW Lubbeek 

3 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 
2 buschauffeurs voor alle scholen  
externe poetsfirma ISS en per  
1.1.2017 GOM 
OCMW Lubbeek 

3 personeelsleden middagtoezicht en  
logistiek medewerker 
2 buschauffeurs voor alle scholen  
2 poetsvrouwen halftijds gemeente 
externe poetsfirma GOM 
OCMW Lubbeek 

 

 

Naast het schoolpersoneel kan de school ook rekenen op de hulp van gemeentelijke personeelsleden 
voor wat betreft de logistieke ondersteuning en het middagtoezicht .  
Daarnaast zijn twee buschauffeurs aangesteld voor de drie scholen. Zij staan in voor het school- 
thuisvervoer in Binkom, Pellenberg en Lubbeek en voor de vaste diensten van de gemeentelijke 
basisscholen Linden, Binkom en Pellenberg zoals zwemmen, gym, culturele uitstappen, verkeersparken, 
bezoek aan secundaire scholen…. . De vrije basisscholen van Lubbeek kunnen op vraag gebruik maken 
van de bus voor pedagogische uitstappen.  
In Binkom zijn er drie deeltijdse poetsvrouwen die zorgen voor het dagelijks onderhoud van de school. 
GBS Linden werkt met een externe poetsfirma, GOM. In SCHOOL3212 zijn twee halftijdse poetsvrouwen 
voor het hoofdgebouw en werkt met een externe poetsfirma, GOM. 
De warme maaltijden van de scholen blijven geleverd door het OCMW Lubbeek. Het OCMW bood in een 
project van drie maanden een vegetarische maaltijd aan door VZW SOUFFLE. 
 

De STiP Linden breidt uit 
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Extra ‘s op school (aanvulling pagina 47-49)

 
 
 
 
 
 
 

1. Activiteiten om het onderwijs te verlevendigen:  
De extra-murosactiviteiten, waar actief leren en beleven centraal staan,  kenden weerom een groot 
succes bij onze leerlingen. De school kan deze activiteiten organiseren dankzij de financiële 
ondersteuning van de verschillende betrokkenen:  
 
GBS de STiP Linden 
 

extra-muros 2017 gemeentelijke 
bijdrage / kind 

ouderbijdrage / 
kind 

bijdrage school en 
oudercomité door 
organisatie 
activiteiten /kind  

zeeklassen 
Middelkerke  

40 euro 176 euro 0 euro 

Boerderijklassen 
oktober in Pullen  

0 euro 51,60 euro 0 euro 

Bosklassen 2017 in 
Massembre 

40 euro 192 euro 15 euro 

 
GBS de STiP Binkom:  
 

extra-muros 2017 gemeentelijke 
bijdrage / kind 

ouderbijdrage / 
kind 

bijdrage school en 
oudercomité door 
organisatie 
activiteiten /kind  

Boerderijklassen 
oktober 2017 in Pullen  

0 euro 40 euro 11,60 euro 

Bosklassen oktober 
2017 in Massembre 

40 euro 146 euro 20 euro 

 
 
 
 
GBS SCHOOL3212: 
 

extra-muros 2017 gemeentelijke 
bijdrage / kind 

ouderbijdrage / 
kind 

bijdrage school en 
oudercomité door 
organisatie 
activiteiten /kind  

sportklassen Brugge 
oktober 

40 euro 35,50 euro 10 euro  
 

skiklassen Lesyn 
maart 

40 euro 380,50 euro 45 euro OC +  
29 euro school 
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