
 
 
 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 

 
 

Standpunten van de Lubbeekse politieke partijen over 
 

GEMEENTELIJKE INTERNATIONALE 
SOLIDARITEIT 

Duurzaam Lokaal Mondiaal Beleid 
 

1. SP.A (geen lijst in 2018) Contactpersoon: Alfred Mannaert  

2. Open VLD Contactpersoon: Vanneste Marc 

3. N-VA Contactpersoon: Raf De Canck 

4. Groen Contactpersoon: Werner Boullart 
  

5. CD&V Contactpersoon: Jo Pierson  

6. LubbeekLeeft Contactpersoon: Gilberte Muls 
  

 



1. Financiële ondersteuning Internationale Samenwerking 

De gemeente Lubbeek voorziet elk jaar een budget Internationale Samenwerking. Dit budget bedroeg tijdens deze legislatuur € 
21.500 (€ 4500 werkingsmiddelen voor de ondersteuning van solidariteitsacties, € 14.000 voor rechtstreekse steun aan 
ontwikkelingsprojecten in de landen van het Zuiden en € 3000 voor Fairtrade).  

Standpunt: 
De GRIS vraagt om een groeipad te voorzien tot ongeveer 0.15% van het gemeentelijke budget. Dit komt neer op 
ongeveer 2,5 euro per inwoner, het bedrag dat elke inwoner van Lubbeek jaarlijks spendeert aan giften aan 11.11.11. 
  

1, Wat is het standpunt van uw partij over het volume van de beschikbare budgetten?  
 

1. SP.A Onze partij is van oordeel dat de beschikbare aangepaste! budgetten moeten voorzien  
worden(ong. € 2,5 ) per inwoner. 

2. Open VLD Akkoord om en groeipad te voorzien tot 0.15% van het gemeentelijk budget. 

3. N-VA De besteding van de beschikbare financiële tussenkomsten zullen op hun merites  
worden beoordeeld . Door prioriteit te geven aan de lokale initiatieven moeten de   
huidige middelen kunnen volstaan om deze te ondersteunen.                                                
N-VA Lubbeek staat voor een efficiënt bestuur.  

4. Groen De doelstelling van 2,5 euro per inwoner is een realistische doelstelling, die we ten volle  
ondersteunen. 

  

5. CD&V Wij ondersteunen de budgetten die momenteel voorzien zijn. Deze moeten zeker  
behouden blijven. En in geval het budget nog ruimte is, kunnen we eventueel de steun  
opwaarderen. 

6. LubbeekLeeft starten met minstens gelijkblijvend beleid, nadien in overleg en volgens de  
mogelijkheden van de gemeente aanpassen. 

  

 
 
2, Welke prioriteit geeft uw partij aan de verschillende bestemmingen: werkingsmiddelen, projectsteun, noodhulp, 

stedenband, andere …? 
 

1. SP.A De prioriteiten zijn projectsteun en noodhulp. 

2. Open VLD De prioriteiten die het GRIS nu vooropstelt kunnen behouden blijven en de bijkomende  



werkingsmiddelen gaan bij voorkeur naar projectsteun. Indien er keuze moet gemaakt  
worden tussen verschillende projecten, moet bij voorkeur geïnvesteerd worden in  
projecten te nastreving van de gendergelijkheid en ter bevordering van de  
mensenrechten. 

3. N-VA N-VA Lubbeek geeft prioriteit aan projectsteun van lokale kleinschalige initiatieven. Zij  
wenst, zoals in het verleden, voorrang te verlenen aan de ondersteuning van initiatieven  
die op lokaal vlak genomen worden en waar de Lubbeekse burgers dicht bij betrokken  
zijn. 
 

4. Groen De prioriteit ligt bij het ondersteunen van projecten van inwoners van Lubbeek, zoals die  
vertegenwoordigd zijn in de GRIS. Op die manier wordt enthousiasme en inzet van  
burgers ondersteund, en wordt tegelijk een steentje verlegd in de internationale  
samenwerking. Het versterkt tegelijk het sociaal weefsel in Lubbeek, en verhoogt de  
participatie van de burger. 

  

5. CD&V Prioriteiten stellen is moeilijk. De verschillende bestemmingen hebben allemaal hun  
waarde. Voorwaarde moet steeds blijven dat het humanitaire karakter van het project  
aanwezig een aantoonbaar is en het resultaat voldoende kan aangetoond worden.  
Eventuele uitbreidingen kunnen uiteraard altijd voorgesteld en geëvalueerd en eventueel  
toegevoegd worden. 

6. LubbeekLeeft starten met minstens gelijkblijvend beleid, nadien in overleg toetsen naar de noden of  
andere voorkeuren van de mensen die hierrond werken. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



2. DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN EN DE AGENDA 2030 
 

 

De gemeenteraad van Lubbeek heeft eind 2017 de engagementsverklaring voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties onderschreven, de Sustainable Development Goals (SDG's). Daarmee engageerde het gemeentebestuur 
zich om tegen 2030 de 17 doelstellingen, opgedeeld in 5 P's (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership), te 
implementeren in de Lubbeekse politiek. Dit wordt de Agenda 2030 genoemd. U vindt een summier actieplan hiervoor annex het 
advies van de GRIS omtrent de engagementsverklaring. De VVSG heeft hiervoor een handig spelbord ontwikkeld. 
 

1. Is uw partij bereid om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te implementeren in het partijprogramma 
waarmee u naar de kiezer trekt? 

 

1. SP.A Ja 

2. Open VLD De 17 SDG’s moeten geïmplementeerd worden, met de nadruk op  de lokale noden van  
de gemeente.  
Nadruk op o.m. : detecteren van verborgen armoede , betaalbare en kwaliteitsvolle  
huisvesting, sociale activering, taalstimulatie, ouderenzorg (opvang en thuiszorg).  
Daarnaast ook focus op  hernieuwbare energie,  digitalisering en het aanmoedigen van  
duurzaam ondernemerschap 

3. N-VA Inderdaad , de DOD’s zijn opgenomen in het lokale verkiezingsprogramma. Het   
volledige verkiezingsprogramma van N-VA Lubbeek is consulteerbaar  op de website  
lubbeek.n-va.be en zal voor 14 oktober ek. in gedrukte vorm aan alle inwoners bezorgd  
worden.  
 

4. Groen Ja, al de SDGs die relevant zijn voor Lubbeek worden opgenomen in het programma 
van Groen Lubbeek. We menen dat de implementatie samen met het middenveld moet 
gebeuren (bv Transitie). Aanvullend wil Groen Lubbeek in elk bestuursjaar duidelijk 
meetbare doelstellingen voorop stellen, die dan op het einde van het jaar afgetoetst 
kunnen worden.   

  

5. CD&V Wij denken dat het volledige beleid moet getoetst worden aan de SDG’s met de globale 
vraag in het achterhoofd: hoe kunnen we elk domein duurzamer aanpakken? Welke 
aanpassingen kunnen we doen? Daarnaast is het ook belangrijk te onderkennen dat er 
reeds heel wat gebeurt. 



 

6. LubbeekLeeft rond nogal wat van de duurzame ontwikkelingsdoelen worden momenteel al gewerkt. Bij 
de ondertekening van het burgemeestersconvenant is er een oplijsting gemaakt en in 
heel wat domeinen worden al acties ondernomen;  Feit is dat er altijd mogelijkheid is om 
te verbeteren.  Lubbeek Leeft kan zich vinden in het implementeren van de  
DOD's die van toepassing zijn in onze gemeente in het uitwerken van ons programma. 

  

 

 

Is uw partij bereid om aan de hand van het spelbord van de VVSG het gehele partijprogramma af te stemmen op de 
SDG's?  

 

1. SP.A JA 

2. Open VLD  

3. N-VA De N-VA Lubbeek zal het programma afstemmen op de DOD op basis van het spelbord 
van de VVSG. 

4. Groen Ja, Groen Lubbeek is bereid hieraan mee te werken. 

  

5. CD&V In het partijprogramma van CD&V wordt in 2018  de nadruk gelegd op 3 grote thematas: 
mobiel in Lubbeek, sociaal in Lubbeek en thuis in Lubbeek. Dat neemt niet weg dat de 
maatschappij mee moet in een duurzaam beleid. Om te kijken hoever we hiermee staan 
en waar we naartoe moeten, is het spelbord een handige tool. We hebben een 
werkgroepje dat zich hierover wil buigen. Bouwen aan een duurzame toekomst, daartoe 
zijn we zeker bereid. Wij proberen in de meeste ontwikkelingsdoelen de kloven zo veel 
mogelijk te dichten. 

6. LubbeekLeeft Zie hoger 

  

 

 

 



3. Ambtelijke beleidsondersteuning en logistiek: 

De gemeente Lubbeek voorziet logistieke ondersteuning op vraag van de GRIS en haar lidorganisaties, dit zowel op materieel 
als administratief vlak. 

 
Standpunt: 

In het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vraagt de GRIS dat er een 'mondiale' ambtenaar wordt 
aangesteld die niet alleen Internationale Samenwerking behartigt maar die het hele proces naar de Agenda 2030 
onder zijn verantwoordelijkheid krijgt.  

 

1. Is uw partij bereid dit mee te realiseren? 

1. SP.A Vermits onze partij niet opkomt voor deze verkiezingen moet ik verwijzen naar de 
verkozen meerderheid. 
Wat betreft onze mening , moet er een ambtenaar aangesteld worden voor deze materie 
te behartigen. 

2. Open VLD Ja 

3. N-VA N-VA Lubbeek opteert voor een projectmatig bestuursmodel waarbij taken opgenomen 
worden door projectgroepen , eerder dan door lijnfunctionarissen. De taken die 
voortvloeien uit de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kunnen 
en moeten gespreid worden over meerdere diensten en personeelsleden . Daarom 
zullen de taken opgenomen worden in de functiebeschrijvingen van meerdere 
personeelsleden.  1 of meer VTE zijn derhalve, in deze optiek, niet aan de orde.                                                              
De N-VA staat voor multifunctionaliteit.  

4. Groen Ja 

  

5. CD&V Wij zijn eigenlijk tevreden van de parttime opdracht van onze ambtenaar internationale 
samenwerking. Wij zijn eerder gewonnen om projectmatig de oefening te maken en dan 
iemand de opdracht te geven om de SDG’s te toetsen in het volledige beleid en dan per 
dienst naar de juiste aanpassingen te gaan zoeken/per dienst verder uit te werken naar 
duurzamere oplossingen. 

6. LubbeekLeeft starten met minstens gelijkblijvend beleid. Wij vinden dat dit niet door een ambtenaar 
moet opgevolgd worden (net zo min als participatie) maar dat het doorheen heel de 
werking van de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) als aandachtspunt moet 



meegenomen worden. 

  

Hoe ziet u de concrete invulling van dit mandaat?  

1. SP.A  

2. Open VLD Een ½ tijds equivalent lijkt een aanvangssituatie – door inzet op digitale dienstverlening 
wordt de ROI van deze 1/2e VTE steeds hoger  
Nadruk op duurzaamheid : energieneutrale woningbouw, energiegebruik en productie, 
energiezuinig verplaatsen (fietspaden ?) 

3. N-VA Zie hoger 

4. Groen Participatie en duurzame ontwikkeling zijn twee van de peilers van het programma van 
Groen Lubbeek. Er is hiervoor voorzien om een nieuwe rol (de participatie-ambtenaar) 
binnen de gemeente te creëren en daar de nodige middelen voor vrij te maken. 
Enerzijds financiële middelen, maar anderzijds ook een beleidsmatige ondersteuning 
(schepen van voldoende gewicht met deze bevoegdheid). 

  

5. CD&V Zolang het project loopt 

6. LubbeekLeeft Zie hoger 

  

 
3. Hoeveel % VTE zou uw partij hiervoor voorzien? 

1. SP.A  

2. Open VLD Een ½ tijds equivalent lijkt een aanvangssituatie 

3. N-VA Zie hoger 

4. Groen 20 %, door dezelfde persoon als diegene die de rol van participatie-ambtenaar op zich 
neemt. 

  

5. CD&V Geen antwoord 

6. LubbeekLeeft Zie hoger 

  

 
 
 



4, LUBBEEK FAIRTRADEGEMEENTE EN HET VERDUURZAMEN VAN HET AANKOOPBELEID 

 
Het Fairtradelabel werd behaald in 2016 en bestendigd in 2017.  
In het verleden werd door de gemeenteraad de resolutie van de Schone Kleren Campagne ondertekend waardoor de gemeente het 
engagement neemt om geen aankopen te doen zonder ethisch label zoals bijvoorbeeld tropisch hardhout zonder FSC label of kledij 
waarin mogelijk kinderarbeid is betrokken. 
 

Standpunt: 

De GRIS vraagt om de bestaande Fairtradetrekkersgroep te blijven ondersteunen zowel administratief, logistiek als financieel. 
De GRIS vraagt naar een stand van zaken en het herbekijken van het aankoopbeleid in functie van duurzaamheid. 

1. Is uw partij bereid daadwerkelijk mee te werken aan het behouden van het Fairtradelabel door het uitbreiden van de activiteiten van 

de Fairtradetrekkers-groep? 

1. SP.A Ja.  

2. Open VLD Lokale productie stimuleren en bestaande acties behouden en eventueel uitbreiden. 
Aankoop Fair-trade producten in gemeentelijke administraties en scholen promoten 
 

3. N-VA N-VA Lubbeek ondersteunt zal de initiatieven van de Fairtradetrekkersgroep blijven 
ondersteunen en elk initiatief individueel op haar merites onderzoeken . N-VA is een 
grote voorstander van “ het korte keten” , en wenst in het biezonder alle initiatieven om 
de lokale productie en producten te promoten.  

4. Groen Ja 

  

5. CD&V Wij zijn zeer tevreden dat de fairtradetrekkersgroep samen met onze schepen van 
Internationale Samenwerking de titel heeft kunnen behalen. We moeten logistieke en 
administratieve ondersteuning zeker bestendigen. Fairtrade is voor ons de Noord-Zuid 
werking, maar ook lokale economie speelt daarin een belangrijke rol en daarin willen we 
zeker nog uitbreidingsmogelijkheden onderzoeken om de korte keten verder in de verf te 
zetten. 

6 LubbeekLeeft starten vanuit minstens gelijkblijvend beleid: de bestaande fairtrade-trekkersgroep blijven 
ondersteunen zowel administratief, logistiek als financieel. 

  

 



2. Is uw partij bereid om het aankoopbeleid onder de loep te nemen en deze te verduurzamen?  

 

1. SP.A Ja 

2. Open VLD Bij aanbesteding dient fair trade meegenomen te worden als één van de criteria 

3. N-VA Het huidige schepencollege heeft reeds een initiatief in die zin genomen door de 
aanstelling van een aankoopverantwoordelijke, die juist de opdracht krijgt het 
aankoopbeleid te stroomlijnen en te coördineren. Het zal zijn taak zijn om het 
aankoopbeleid onder de loep te nemen en te verduurzamen. Zie ten andere het volledig 
N-VA programma.  

4. Groen Ja, binnen de Vlaamse overheid is er door Vlaanderen Circulair een initiatief lopende om  
‘circulair aankopen’ te promoten en daarbij ondersteuning te bieden. We menen dat de  
gemeente Lubbeek hier vlot bij kan aansluiten. 

  

5. CD&V Ja, er is een aankoopfunctie die zal ingevuld worden, hier moet duurzaamheid 
meegepakt worden in het verhaal. 

6. LubbeekLeeft aankoopbeleid afstemmen op plaatselijke ondernemers en handelaars, en daarbij 
duurzaamheid voor ogen houden,daar gaan we voor. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5, ASIEL, MIGRATIE EN DIVERSITEITSBELEID 

 
SIAL (Steunpunt  Integratie Asielzoekers Lubbeek) is lid van de GRIS. SIAL volgt de thematiek van asiel en migratie in Lubbeek 
nauwgezet op in samenwerking met het OCMW Lubbeek en geeft hiervan uitvoerig rapport.  
 

Standpunt: 
De GRIS vraagt een erkenning van de toegenomen diversiteit in de gemeente en een aangepast humaan lokaal migratie- 
en diversiteitsbeleid. Dit kan door het aantal LOI te behouden, de vreemdelingentaks af te schaffen en het lokaal sociaal 
overleg her op te starten. 

 

1. Zal uw partij het behoud bepleiten van de  LOI-werking met het huidig aantal plaatsen? 

1. SP.A ja 

2. Open VLD De huidige LOI werking kan behouden blijven omdat ze de opstap betekent naar en 
kwaliteitsvolle integratie. Hier is de gemeente wel afhankelijk van de subsidiërende 
overheid.  

3. N-VA De N-VA erkent de toegenomen diversiteit in de gemeente. N-VA wenst het aantal LOI- 
plaatsen in functie te houden van de concrete noden, maar dan wel in afstemming met 
het federaal beleid betreffende de opvang van asielzoekers.   

4. Groen Ja 

  

5. CD&V CD&V Lubbeek pleit inderdaad voor minstens het behoud van LOI werking. Wij willen 
geen plaatsen afstaan. 

6. LubbeekLeeft LOI in stand houden. 

  
 

2. Wil uw partij de vreemdelingentaks behouden of afschaffen?  
 

1. SP.A Vreemdelingentaks behouden 

2. Open VLD Nu het asielcentrum gesloten is, dient de opportuniteit van deze taks herbekeken te 
worden. De reden om deze in te voeren was volgens de burgemeester de zware 
administratieve last die dat centrum teweeg bracht. Er dient dus bekeken te worden wat 
de last nu nog is, en wat de kost versus de opbrengst van deze taks is. Bij voorkeur 



wordt deze taks afgeschaft. 

3. N-VA De N-VA wenst deze niet af te schaffen. 

4. Groen afschaffen 

 1.  

5. CD&V We gaan deze taks zeker evalueren. In onze rangen wordt deze belasting danig in vraag 
gesteld. We gaan onderzoeken wie deze reeds heeft betaald en onder welke 
omstandigheden sinds de invoering ervan. We zijn van mening dat iedere burger zijn 
steentje kan bijdragen aan de maatschappij, maar op zijn minst in een menswaardige en 
haalbare context. We onderzoeken of dit al dan niet het geval is. 

6 LubbeekLeeft vertrekken van gelijkblijvend beleid, zo vlug mogelijk overleg met eventuele aanpassing. 

2.  3.  

 

3. Wil uw partij het Lokaal Sociaal Overleg nieuw leven inblazen? 

1. SP.A Ja 

2. Open VLD Vrijwilligers zijn de lijm van onze samenleving. Deze dienen maximaal te worden 
ondersteund – dit kan onder andere via het Lokaal Sociaal Overleg. 

3. N-VA N-VA verwijst hiervoor naar de initiatieven die door de VVSG genomen worden .  

4. Groen Ja, participatie van de burger is een kernelement van de visie van Groen Lubbeek. 
Vanuit die optiek wil Groen Lubbeek zwaar inzetten op een goed en nuttig overleg met 
de burger, waarbij de burger zich gewaardeerd voelt door de gemeente. Het betrekken 
van de burger al van heel vroeg in het proces is dus cruciaal.  

 4.  

5. CD&V Het lokaal Sociaal Beleid kan inderdaad best nieuw leven worden ingeblazen. Voordeel 
van de inkanteling is wel dat er geen bevoegdheidsversnippering zal zijn tussen OCMW 
en Gemeente. Een welzijnsraad wordt als een mogelijke adviesraad gezien in dit kader.  

6. Lubbeek Leeft zelf zat ik in LSoverleg in de vorige legislatuur.  Het had een positieve invloed op 
bepaalde dossiers, die niet zo in de aandacht stonden. Het bevorderde ook de 
samenwerking tussen gemeente en OCMW waardoor lokale en sociale dossiers ook in 
de gemeente onder de aandacht kwamen. Momenteel loopt de samenvoeging van 
gemeente en OCMW en loopt er ook een innovatieve arbeidsorganisatie die als resultaat 
zou moeten hebben dat er thematisch gewerkt wordt en er dus automatisch lokaal 
sociaal overleg zou moeten zijn. Lubbeek Leeft volgt dit op. 



 5.  

 

6. Ethische bankieren: 

Op vraag van de GRIS heeft de commissie financies in 2011 de mogelijkheden onderzocht om op een ethisch verantwoorde 
manier om te gaan met gemeentegelden.  
 
Standpunt: 

De GRIS vraagt om dit agendapunt nieuw leven in te blazen en de verzamelde informatie zo snel mogelijk om te 
zetten in concrete maatregelen. 

Vraag: 

Zal uw partij zich engageren om concrete stappen te nemen inzake ethisch bankieren met gemeentegelden?  

1. SP.A Sp-a staat unaniem achter het voorstel op gecontroleerd etisch bankieren. 

2. Open VLD Wij kiezen resoluut voor een duurzaam beleid. Ethisch beleggen en bankieren horen 
daarbij. Bij het afsluiten van nieuwe leningen en in het aankoopbeleid moet er aandacht 
zijn voor alternatieven. Maar ook bestaande beleggingen dienen desgevallend 
herbekeken te worden. De overheid vervult hier een voorbeeldrol. 

3. N-VA De N-VA is bereid om concrete stappen te nemen inzake ethisch bankieren in functie 
van de beschikbare middelen en volgens capaciteit en aan marktconforme voorwaarden.  

4. Groen Ja, de mogelijkheden zullen onderzocht worden, waarna concrete stappen gezet worden 
om als gemeente hierin een voorbeeldrol op te nemen. 

  

5. CD&V Ja, wij engageren ons om blijvend te controleren hoe onze gemeentelijke gelden  
opgenomen worden (via welk soort leningen & via welke soorten financiële instellingen). 

6. LubbeekLeeft sinds 2011 is er de bankencrisis geweest met als gevolg een veel grotere transparantie,  
daarom terug te evalueren. 

  

 

 
 
 



7. SCHOLEN, JEUGDVERENIGINGEN, ADVIESRADEN EN OCMW 

 
De Lubbeekse onderwijsinstellingen organiseren elk jaar diverse projecten om de aandacht van de leerlingen en hun ouders te  
vragen voor internationale solidariteit.  
Ook jeugdverenigingen hebben een grote impact op jongeren en kunnen ze aansporen tot méér openheid, solidariteit en  
interculturaliteit. Het OCMW kan een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van het sociaal beleid. 

 

Standpunt: 
De GRIS vraagt om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door te spelen aan alle onderwijsinstellingen, 

jeugdverenigingen, OCMW  en gemeentelijke adviesraden om aldus op termijn een Raden Generaal voor Duurzame 
Ontwikkeling op te richten met alle betrokken sociale partners van Lubbeek teneinde de Agenda 2030 uit te voeren in 
Lubbeek. 

Is uw partij bereid om actief te participeren in een op te richten Raden Generaal Duurzame Ontwikkeling voor de 
implementatie van de Agenda 2030? 

 

1. SP.A  

2. Open VLD We zijn bereid om tot een gemeentelijke adviesraad te komen die als doel heeft de 
SDG’s op gemeentelijk vlak te onderzoeken en de implementatie ervan te stimuleren. 

3. N-VA De N-VA is bereid om te participeren in de oprichting van een Raden Generaal  
Duurzame Ontwikkeling voor de implementatie van de Agenda 2030. 

4. Groen Ja, Groen Lubbeek vindt participatie van de burger cruciaal, en zoekt naar de beste  
manieren om deze participatie te verbeteren. Een van de stappen is het aanstellen van  
een participatie-ambtenaar, ondersteund door een bevoegde schepen. Door deze  
participatie-ambtenaar ook de Agenda 2030 te laten trekken, zal dit moeten leiden tot  
concrete stappen. Het is evident dat ook het middenveld hier nauw bij betrokken moet  
worden. 

  

5. CD&V Wij vinden het een heel goed idee om het middenveld samen te brengen. Als elke  
adviesraad en elke onderwijsinstelling een afvaardiging voorziet, kan er zeker breder  
gewerkt worden. Deze moet minstens 1x/jaar verplicht samenkomen. 

6. LubbeekLeeft in elk geval onder de aandacht brengen, de manier waarop dit best gebeurd te  
overleggen met alle betrokkenen. 

  



8. COMMUNICATIE EN SAMENWERKING 

 
 Communicatie aan de burgers speelt een sleutelrol in het ontwikkelen van elk beleid. 
 Samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen vergroot de impact en de efficiëntie. 
 
 Standpunt: 
De GRIS vraagt om de thema’s rond Duurzame Ontwikkeling méér in de belangstelling te plaatsen, de verschillende 

beleidsdomeinen beter op elkaar af te stellen en de gemaakte afspraken beter op te volgen en uit te diepen. 

 

Welke concrete initiatieven zou uw partij ontwikkelen op het vlak van communicatie en de samenwerking tussen de 
verschillende beleidsdomeinen?  

 

1. SP.A Gezien onze situatie willen wij ons hier over onthouden. 

2. Open VLD Een gemeentelijke adviesraad voor de ontwikkeling en implementatie van de SDG’s is  
en startpunt. De andere adviesraden en burgerparticipatie moeten de communicatie en  
samenwerking versterken . De aanstelling van een duurzaamheidsambtenaar moet een  
sleutelrol spelen in het geheel. Het belang voor duurzaamheid mag niet enkel in dure  
woorden verpakt worden, maar dient ook uit de daden te blijken. De overheid speelt hier  
een voorbeeldrol. 

3. N-VA N-VA is bereid  alle initiatieven te steunen om het thema Duurzame Ontwikkeling meer in  
de belangstelling te brengen. Daartoe verleent de gemeente nu al de mogelijkheid via  
het gemeentelijk informatieblad, de website van de gemeente . De samenwerking tussen  
de verschillende beleidsdomeinen zal juist versterkt worden door de multidisciplinaire  
aanpak , zoals aangegeven in ons antwoord onder vraag 3.  

4. Groen Groen Lubbeek staat voor een nieuwe vorm van politiek, los van de klassieke cultuur 
van ‘elkaar vliegen afvangen’ en het ‘dom houden van de burger’. Groen Lubbeek wil de 
participatie van de burger verhogen, en het schepencollege laten functioneren als een 
echt, open minded college. 

  

5. CD&V Wij denken dat wanneer een soort Raden Generaal zou opgericht worden waarin alle  
soorten verenigingen en scholen etc worden bij elkaar gebracht, dat  een extra kanaal is  
om communicaties voor te breiden en door te geven. 



6. LubbeekLeeft ook hier met alle betrokkenen en geïnteresseerden naar de beste manier zoeken om  
brede aandacht te trekken. 

  
 


