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Verslag GECORO-raad 16/01/2020 
 
Stemgerechtigde leden: André Collaer (voorzitter), Jan Vanbrusselt, Carine Cappelle, Filine Declerck,  
Paul Verheyden, Marc Bracquiné, Patrick Donnay. 
Plaatsvervangende leden: Gerda Van Hoovels. 
Schepen van Ruimtelijke Ordening: // 
Afgevaardigde politieke partijen:  Walter Vangoidsenhoven, Piet Ritzen, Bart Devroey.  
Secretaris: Roger Van Horenbeek.  
 
Verontschuldigd: Marie-Louise Vanhees, Geert Sempels, Peter Kint, Koen Miseur,Tania Roskams, 
Koen Corluy, Herman Vangilbergen.  
Afwezig: Katleen Van de Werf, Eddy Lalou, Hugo Schrevens, Paul Hugaerts, Patrick Lippens, Willem 
Vandevelde, Patrick Supply, Louis Schrevens, Koen Sempels. 
Gastsprekers: // 
 

Agenda: 
1) Goedkeuring verslag installatievergadering 10/10/2019. 

2) Aanduiding vertegenwoordiger gecoro in de Raad voor mobiliteit en verkeersveiligheid. 

3) Klimaatactieplan gemeente Lubbeek goedgekeurd door de gemeenteraad op 23/12/2015  

en Beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant conceptnota: ter info en bespreking. 

4) Allerlei: 

- een mogelijke bouwtoelating van 5 bouwlagen op hoek Diestsesteenweg - Wolvendreef. 

kan dit als mogelijk toekomstig ruimtelijk beleid toegepast worden? 

 

    
De voorzitter opent de  vergadering om 19:33u 
 
1) Goedkeuring verslag vergadering 10/10/2019 (installatievergadering). 
Er worden/ werden geen opmerkingen gemaakt of ontvangen. 
Het verslag van de vergadering van 10/10/2019 wordt goedgekeurd. 
 
Dit betekent ook dat het huishoudelijk reglement (HH) voor deze raad wordt goedgekeurd. 
In het kader daarvan wil de voorzitter toch enkele opmerkingen meegeven: 

- Er werd een mail ontvangen voor een bijkomend agendapunt: In het HH (art.2 §1 2de lid) 
staat duidelijk aangegeven dat effectieve leden van de commissie 5 dagen vóór de 
vergadering een schriftelijk en gemotiveerd voorstel van agendapunten kunnen indienen bij 
de voorzitter. Gelieve daar in de toekomst mee rekening te houden. 
Het voorstel van agendapunt wordt vandaag behandeld onder variapunt: zie verder. 

- De voorzitter ontving ook een mailbericht om het tijdstip van vergadering tijdig aan de leden 
mede te delen. Ook dit werd in de installatievergadering afgesproken, nl. dat elke derde 
donderdag van de maand dient vrijgehouden te worden als vergadermoment. De secretaris 



2 

 

zal in samenspraak met de voorzitter tijdig verwittigen of de vergadering die maand al dan 
niet doorgaat (verwittiging 8 dagen op voorhand  - artikel 3 van het HH). 

 
In verband met de te behandelen punten vanavond stelt de voorzitter voor om het agendapunt 2 (  
vertegenwoordiger in RMV) als laatste punt te behandelen:  
Indien er onder de stemgerechtigde leden kandidaten zijn, dient daarover geheim en schriftelijk 
gestemd te worden (artikel 9 §1 HH). In dat geval dienen de niet stemgerechtigde leden de zitting te 
verlaten. Vandaar het voorstel tot verschuiving van dit agendapunt. 
 
2) Klimaatactieplan gemeente Lubbeek goedgekeurd door de gemeenteraad op 23/12/2015  en 

Beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant conceptnota: ter info en bespreking. 

De voorzitter ontving daarover een voorstel van agendapunt van een raadslid en vond dit nodig om 

in bespreking te brengen op de raad.  

Klimaatactieplan: 

Het goedgekeurd klimaatactieplan van de gemeente Lubbeek dateert van 23/12/2015 en is tot stand 

gekomen door een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, Interleuven en de gemeente 

Lubbeek, het zogenaamde burgemeesterconvenant. Een nieuwe overeenkomst in die zin en voor 

deze legislatuur is goedgekeurd. 

In afwachting van het nieuwe plan, blijft het bestaand van toepassing.  

Daarom stelt de voorzitter voor het bestaand plan eens door te lezen en te synthetiseren (effectief 

en plaatsvervangend lid samen). Zo leert men elkaar kennen en bevordert dit de samenwerking van 

de raad. 

De synthese zelf dient enkel punten/opmerkingen/etc.. te bevatten die betrekking hebben op het 

item ‘ruimtelijke ordening’. Hou die synthese zeer beknopt. 

Syntheses kunnen bezorgd worden aan het secretariaat ( in cc. voorzitter) en later besproken worden 

op de gecoro.  

 Het klimaatactieplan van 2015 werd als mail bij de uitnodiging van deze gecoro gevoegd. 

 

Conceptnota Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant: 

Deze conceptnota is raadpleegbaar op de website van de provincie Vlaams-Brabant. 

De conceptnota is een eerste stap in de opmaak van een beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant, ter 

vervanging van het bestaand provinciaal ruimtelijke structuurplan. Op langere termijn zal/kan dit ook 

invloed hebben op de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente.   

In alle gemeenten van Vlaams-Brabant is er momenteel een openbaar onderzoek lopende over deze 

conceptnota (tot 14/02/2020). Burgers kunnen opmerkingen formuleren over deze conceptnota. Aan 

openbare besturen (schepencollege) wordt advies gevraagd. Het vormt niet de bedoeling dat de 

gecoro advies uitbrengt over deze conceptnota.  

De voorzitter stelt wel voor om deze conceptnota ook door te lezen en beknopt te synthetiseren (zie 

ook punt klimaatactieplan). Belangrijk aandachtpunt daarbij : Welke belangrijke insteken worden in 

de conceptnota gelegd toegespitst op de gemeente Lubbeek? 

 

3) Allerlei: 

- Een mogelijke bouwtoelating van 5 bouwlagen op hoek Diestsesteenweg - Wolvendreef. Kan dit als 

mogelijk toekomstig ruimtelijk beleid toegepast worden? 

=> Antwoord van de secretaris: Dit klopt, er is een omgevingsvergunning verleend voor een 

appartementsgebouw voor 5 bouwlagen, waarbij het gelijkvloers als handelsgelijkvloers zal ingericht 
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worden. Deze vergunning is  in beroep verleend door de deputatie Vlaams-Brabant. Er is wel een 

beroepsprocedure lopende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, maar dat schorst op dit 

ogenblik de uitvoering van de bouwwerken niet.  

Vijf bouwlagen is ook niet de visie van het gemeentebestuur. Daarvoor kan verwezen worden naar 

het beeldkwaliteitsplan van Linden goedgekeurd op 23/12/2015 waar op die plaats gekozen werd 

voor maximaal 3 bouwlagen.  

De beslissing kan altijd ingekeken worden bij de dienst omgevingsvergunningen van de gemeente 

Lubbeek, of via het omgevingsloket. 

 

4) Aanduiding vertegenwoordiger gecoro in de Raad voor mobiliteit en verkeersveiligheid. 
De niet-stemgerechtigde leden verlaten de zitting. 
 
Het organiek reglement van de Raad voor mobiliteit en verkeersveiligheid (RMV), goedgekeurd door 
de gemeenteraad op 24/11/2010, bepaalt onder artikel 3 dat 1 vertegenwoordiger van de 
gecororaad als stemgerechtigd lid deel uitmaakt van de RMV. 
De voorzitter vraagt aan de aanwezige stemgerechtigde leden of iemand van hen zich geroepen voelt 
deel uit te maken van de RMV, als lid van de gecoro. 
Raadsleden Carine Capelle en Paul Verheyden stellen hun kandidatuur. 
 
In toepassing van artikel 9 §1 HH wordt er een geheime stemming georganiseerd. 
Dit geeft als resultaat dat beide kandidaten evenveel stemmen krijgen. 
 
In samenspraak met de stemgerechtigde leden wordt beslist om de vertegenwoordiging op te 
splitsen in die zin dat Carine Capelle de eerste 3 jaren van de legislatuur als vertegenwoordiger van 
de gecoro zal zetelen in de RMV en Paul Verheyden de laatste 3 jaren. 
Een legislatuur van de RMV loopt samen met de legislatuur van de gemeenteraad tot uiterlijk 6 
maanden na de start van de nieuwe bestuursperiode. 
Doorvertaald naar de RMV betekent dat: 
Carine Capelle zal de gecoro vertegenwoordigen tot 31/12/2021. 
Paul Verheyden zal de gecoro  vertegenwoordigen van 01/01/2022 tot 31/12/2024. 
 
De vergadering wordt gesloten om 20:40u. 
 
De secretaris         De voorzitter 
 
 
 
Roger Van Horenbeek        André Collaer 

 


























