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BIERBEEK
GOED GEZIND 

ONDERWEG

• vier nieuwe klaslokalen en slimme 
borden in de gemeenteschool

• nieuwe fietspaden in Waversesteenweg 
en Lovenjoelsestraat

• heraanleg van de Oude 
Geldenaaksebaan, Middelbosstraat en 
deel Keibergstraat 

• nieuwe voetpaden in Bergenlaan en 
Stationsstraat

• ingebruikname Woonzorgcentrum 
D’Eycken Brug en opstart 
vrijwilligerswerking

• herinrichting binnengebied Opvelp 
(IJsvogelstraat)

• investeringssubsidies scoutslokalen De 
Toekan Lovenjoel

• subsidies voor vernieuwing daken cc 
‘t Stichelke Lovenjoel en verbouwing 
parochiezaal Bierbeek

• dorpsrestaurants in de vier 
deelgemeenten door het OCMW

• vernieuwde subsidiereglementen 
voor sport-, jeugd- en culturele 
verenigingen

• vernieuwde maandelijkse infokrant 
In&Uit ipv Info Bierbeek

• bouw nieuw gemeentehuis met 
integratie OCMW, de borre, politie 
(verhuis begin 2016) 

Voor andere beleidspunten werd de aan-
zet gegeven. CD&V laat duidelijk zien 

dat ze een gedreven beleidspartij is, die 
mee vorm geeft aan Bierbeek ten dienste 
van zijn inwoners. In het voorjaar van 
2016 zal het gemeentebestuur opnieuw 
naar de bevolking stappen om een tus-
sentijds bilan op te maken. Wij kijken uit 
naar uw mening!

Wil je op een rechtstreekse manier het 
Bierbeekse beleid mee aansturen? Je 
bent welkom om ons CD&V-bestuur 
te versterken. Interesse? Neem con-
tact op met één van de mandatarissen 
of met onze voorzitter Veerle Scheire 
(e-mail: vscheire@cdenv.be).

Wij zijn halfweg de legislatuur! 
Gestuurd door een ambitieus beleidsprogramma zijn we 3 jaar geleden met een vernieuwde 
ploeg van start gegaan: een mix tussen ervaren en minder ervaren schepenen, gemeente- en 
OCMW-raadsleden. Verschillende programmapunten werden al gerealiseerd, zoals: 

HALFWEG DE LEGISLATUUR: 
CD&V IS KLAAR VOOR TUSSENTIJDS 
BILAN SAMEN MET U

Heraangelegde Middelbosstraat, één van de vele uitgevoerde 
projecten in de eerste helft van de legislatuur.



2
4

WINDPARK E40: 
ÉÉN WINDTURBINE 
IN BIERBEEK ?

Begin oktober maakte Elicio/
Storm hun aangepaste plannen 
voor het Windpark E40 bekend. 
Voor Bierbeek werden grote 
wijzigingen aangebracht ten 
opzichte van de oorspronkelijke 
plannen. 

Hierin werden 7 windturbines voorzien 
op het grondgebied Bierbeek. Dit zou 
een grote impact (visuele hinder, slag-
schaduw, geluidshinder) gehad hebben 
op onze gemeente. Via een gedreven 
maar constructieve dialoog heeft CD&V 
Bierbeek aan de kar getrokken om deze 
plannen bij te sturen. Het aangepaste 
voorstel voorziet 1 windturbine ter 
hoogte van de Katspoelstraat met verder 
langs de E40 nog 2 turbines op grondge-
bied Boutersem. 
CD&V Bierbeek is blij met deze gron-
dige bijsturing. Met deze windturbine 
zouden we een bijdrage leveren aan onze 
klimaatdoelstellingen, op maat van onze 
gemeente. In het nieuwe ontwerp is de 
tiphoogte van de turbine 200m ipv de 
oorspronkelijke 150m. De precieze im-
pact hiervan wordt nog verder bestu-
deerd in het milieueffectenrapport.

WERKEN IN ONZE GEMEENTE
Begin september werd een nieuw voetpad gelegd in de Stationsstraat in Lovenjoel in de 
schoolomgeving van Ave Regina. Heel recent werd een nieuw asfaltwegdek in de Kei-
zerstraat gelegd en in een deel van de Kerselaarlaan in Lovenjoel. Ook in de Katspoel-
straat (Bremt) werd het wegdek vernieuwd en in de Pastoriestraat (Korbeek-Lo) leggen 
we een nieuw voetpad aan. In de Vuilenbosstraat (Bierbeek/Opvelp) is de aanleg van 
een 2-sporenbetonweg volop aan de gang. In de Dorpsstraat wordt momenteel naast de 
Molendaalbeek een nieuwe riolering aangelegd.
Jaarlijks besteden wij ruim € 200 000 aan het onderhoud van onze wegen, naast de 
extra investeringen in nieuwe fiets- en voetpaden. Wij beseffen dat er nog veel werk 
aan de winkel is maar met gerichte investeringen blijven wij aandacht hebben voor het 
onderhoud van onze wegen. Zo besliste de gemeenteraad op 3 september 2015 om een 
nieuwe veegmachine aan te kopen.

Door besparingen bij De Lijn staat de 
dienstverlening onder druk. Zo werd in 
juni de belbus in Bierbeek afgeschaft. An-
derzijds kregen wij wel de belofte dat de 
dienstverlening op Lijn 8 behouden zou 
blijven. Er is zelfs een uitbreiding geko-
men van de dienstverlening op lijn 7 en 
op zaterdag ook op lijn 380. Toch blijft 
Opvelp in de kou staan. CD&V-raadslid 
André Meulemans stelde dit tijdens de 

gemeenteraad meermaals in vraag. Wij 
steunen André in zijn vraag en blijven 
ijveren voor een betere dienstverlening in 
Opvelp.

Aankoop Buzzy Pazz goedkoper 
voor jongeren
Op de gemeenteraad van 29 oktober 
beslisten wij om een tegemoetkoming 
te doen bij de aankoop van een Buzzy 

Pazz. Jongeren tussen 12 en 24 jaar die 
zich een Buzzy Pazz aanschaffen krijgen 
voortaan van de gemeente Bierbeek een 
tussenkomst van 10% van het totale be-
drag. Op deze manier willen we jongeren 
stimuleren om het openbaar vervoer te 
gebruiken. Voor gezinnen met meerdere 
(schoolgaande) kinderen betekent deze 
tegemoetkoming een aardige besparing 
op het gezinsbudget.

Nieuw voetpad Stationsstraat.

CD&V ijvert 
voor betere 
dienst-
verlening 
De Lijn 
in Opvelp

Gemeenteraadslid André Meulemans kaart de slechte dienstverlening van De Lijn in Opvelp aan.
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Betere fietspaden en 
landbouwwegen in Opvelp 
Onze deelgemeente Opvelp is ten oosten van de Waversesteenweg opgenomen in het 
plangebied van de ruilverkaveling Willebringen voor een herverkaveling van de per-
celen. De betere ontsluiting van de open ruimte beoogt de optimalisatie van de ex-
ploitatie van de landbouwpercelen en de recreatieve beleving ervan. Maar ook de na-
tuurinrichting gaat erop vooruit. In de eerste fase wordt onder andere de Tienscheweg 
(vanaf Verbranden Toren tot in Neervelp) met tractorsluis verbeterd door zowel kas-
sei-, 2-sporenbeton- als betonverharding (2016). De gemeenteraad keurde éénparig de 
plannen hiervoor goed in oktober. Vanaf 2017 volgen het verlengde van de Perrestraat 
(gelijktijdig met de aanleg van het bufferbekken in het aanliggende afstromingsgebied) 
en een nieuw aan te leggen weg die de lus maakt met een bestaande ontsluitingsweg. In 
de tweede fase wordt het fietspad langs de Hoegaardsesteenweg richting Meldert uit-
gevoerd. Tegelijk worden oplossingen gerealiseerd tegen de modder- en wateroverlast 
op gekende locaties langs deze wegen en uiteraard wordt er rekening gehouden met de 
landschappelijke, ecologische, archeologische, recreatieve en verkeersveilige waarden. 

Welkom 
Madeleine

Op 26 augustus 2015 was het 
groot feest ten huize burge-
meester Johan Vanhulst. Niet 
alleen vierde hij die dag zijn 
verjaardag, het gezin werd 
ook uitgebreid met een flinke 
dochter: Madeleine. Kamiel, 
Felix en Bryan zijn alvast su-
per fier op hun kleine zus. 
Wij wensen Johan en Ka-
trien van harte proficiat met 
hun jongste telg!

Tijdelijke vervanging Monda Wuytack

OCMW-voorzitter Monda 
Wuytack is tijdelijk verhin-
derd wegens ziekte. Henri 
Loonbeek uit Opvelp legde 
op 4 september de eed af als 
OCMW-raadslid. Als voorzit-
ter wordt Monda tijdens haar 
afwezigheid vervangen door 
Pol Vanden Bempt. Wij wen-
sen Monda een spoedig her-
stel toe.

Klimaatactieplan 
goedgekeurd
Op 29 oktober werd het Klimaat-
actieplan unaniem goedgekeurd 
in de gemeenteraad. Als beleids-
partij leggen we onszelf op te 
denken aan de toekomstige 
generatie. In eerste instantie werd 
een nulmeting uitgevoerd.
 
Hieruit bleek dat het grootste deel van de 
CO2-uitstoot, namelijk 76 %, veroor-
zaakt wordt door de huishoudens en mo-
biliteit. De gemeente heeft dus ook jouw 
hulp nodig. Via een mix van acties willen 
wij samen met jou tegen 2020 20 % min-
der CO2 uitstoten in Bierbeek.
De gemeente zal alvast het goede voor-
beeld geven door het energieverbruik te 
verminderen via bijkomende isolatie van 
gemeentelijke gebouwen, optimalisatie 
van sturingen van verwarmingsinstalla-
ties, het wagenpark systematisch te ver-
duurzamen, … 
Ook de keuze voor een biomassaketel bij 
de verwarming van het nieuwe gemeen-
tehuis (via houtsnippers) past volledig in 
dit verhaal. Naar onze inwoners zullen wij 
vooral inzetten op isolatie van woningen.  

DOE MEE VOOR
MINDER CO2

BIERBEEK
bord_gemeente_minderCO2_58x38-014_10ex.indd   3 19/01/2015   11:20:02

Henri Loonbeek

Schepen Jan Van der Velpen bij de Tienscheweg 
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VLUCHTELINGEN IN BIERBEEK
Dit najaar staat in heel Europa de vluchtelingenstroom hoog op de agenda. De grote toename van asielaanvragen uit 
conflictgebieden noopt ons tot het zoeken naar solidaire oplossingen. Ook onze gemeente wil zijn steentje bijdragen. Het 
OCMW zal één van onze noodopvangwoningen extra ter beschikking stellen voor vluchtelingen. Daarnaast heeft het 
OCMW een overeenkomst gemaakt met Sint-Kamillus om onderdak te bieden aan een 8-tal vluchtelingen. Het OCMW 
maakt een budget vrij om de voormalige aalmoezenierswoning op te knappen. Op deze manier willen wij een solidaire 
bijdrage leveren aan dit mondiale probleem.
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Veerle Scheire
(vscheire@cdenv.be)
www.bierbeek.cdenv.be

 

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden Ve
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Sinds mei 2015 organiseert het OCMW 
in samenwerking met de lokale vereni-
gingen maandelijks een dorpsrestaurant 
in één van de deelgemeenten. Met dit 
initiatief willen wij mensen uit hun so-
ciaal isolement halen. Ouderen, zieken 
of personen die het financieel moeilij-
ker hebben, komen vaak alleen te staan. 
Tijdens het dorpsrestaurant kunnen zij 
tegen een democratische prijs een vol-
ledige maaltijd verkrijgen. Maar nog 
belangrijker is het sociale contact. Het 
OCMW voorziet aansluitend ook een 
gepaste activiteit. Telkens zijn er meer 
dan 100 aanwezigen. 

Fase 3 Bruulverkaveling 
in ver gevorderd stadium
Het dossier van de Bruulverkaveling (fase 
3) is bijna klaar voor uitvoering. Op 29 
oktober 2015  keurde de gemeenteraad 
de wegenis goed. Bij de uitvoering wordt 
voor het eerst  in Bierbeek gekozen voor 
LED-verlichting en er wordt nauwlettend 
toegekeken op de berging van het regen-
water via de aan te leggen wadi’s (buffer-
bekkens). In totaal biedt deze verkaveling 
van InterLeuven een mix van bescheiden 
kavels, sociale huurwoningen en sociale 
kavels. Bij mogelijke interesse kan je je 
best kenbaar maken via de website van 
InterLeuven.

Dorpsrestaurants OCMW 
zijn een succes

Schepen Stefaan Van Haegenborgh en gemeenteraadslid Magda Wits bij de bruulverkaveling.


