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Mobiliteit
Beste dorpsgenoten,

De N-VA staat voor Vlaamse identiteit, 
veiligheid en verantwoordelijkheid 
zowel federaal, gewestelijk als 
lokaal. Zoals ‘onze’ burgemeester 
en staatssecretaris Theo Francken 
onze normen en waarden verdedigt 
door een strikt maar rechtvaardig 
asielbeleid te voeren, zo voeren onze 
lokale N-VA-mandatarissen ook een 
beleid waardoor het aangenaam en 
veilig moet blijven om in Lubbeek te 
leven, te werken en te wonen.

Het algemeen belang moet voorop-
staan bij elke beleidsbeslissing. Dat 
is ook zo op het vlak van mobiliteit. 
Mobiliteit behelst zoveel meer dan 
enkel wegenwerken. Maar we kun-
nen er niet omheen. Er is niemand 
fan van wegenwerken, maar wel 
van een duurzame en doordachte 
mobiliteit. Helaas kan het één niet 
zonder het ander.

In dit blad komt u alvast meer te 
weten over enkele maatregelen op 
het vlak van mobiliteit en tijdens 
ons aperitiefgesprek van zondag  
26 november, waarop ik u van harte 
uitnodig, kan u van gedachten wis-
selen met onze mandatarissen.

Hopelijk tot dan.

Raf De Canck
voorzitter N-VA Lubbeek

Verandering voor vooruitgang: 
de opwaardering van erfgoed

Verkoop pastorie Linden

Vele jaren vroegen veel Lindenaren zich af waarom de pastorie van 
Linden, het gebouw in de Gemeentestraat met de stuttingen, niet 
gerenoveerd werd. Het huidige gemeentebestuur bleef niet bij de 
pakken zitten, maar ging in constructief overleg met de kerkfabriek en 
het bisdom en is overgegaan tot desaffectatie.

Vervolgens werd de verkoop in gang gezet. Die is nu afgerond. Het gebouw wordt 
verkocht aan particulieren. Zij zullen overgaan tot de restauratie van dit prachtig stukje 
erfgoed. Na het Rood Kasteel, het Wit Kasteel, de Sint-Kwintenkerk en de Kasteelhoeve 
wordt zo het vijfde prachtige stuk erfgoed beschermd en in haar oude glorie hersteld.

 De pastorie van Linden wordt binnenkort in haar oude 
glorie hersteld.

Zondag 26 november 2017 om 11u00
Welkom vanaf 10u45 - gratis inkom

Kastanjehof (Ganzendries 65, 3212 Pellenberg)

“Architecturale evolutie in de huidige en  
toekomstige samenleving”

peritiefgesprek van
N-VA Lubbeek met

John Eyers 
Afgevaardigd bestuurder 
Jaspers-Eyers Architects 

Foto: Bertram Van Ryckel
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Veerle Daems
1. Wat heb je al verwezenlijkt? Waar ben je fier op?
De menselijke manier waarop Lubbeek omgaat met de opvang 
van een aantal vluchtelingengezinnen. Vooral de positieve inge-
steldheid van de scholen om aandacht te schenken aan de jonge 
kinderen en hun ervaringen is iets waar we als Lubbeek fier op 
mogen zijn. Samen met de kinderen leren de ouders stap voor 
stap ook meer Nederlands, wat hun integratie en betrokkenheid 
in het dorpsleven enkel maar ten goede komt.

2. Wat staat er nog op de planning?
Lubbeek is een voorloper wat de integratie van het OCMW in 
de gemeente betreft. Onlangs heeft Vlaams minister Liesbeth 
Homans het licht op groen gezet om verder door te gaan met 
deze integratie. Zowel het samenvoegen van diensten als het 
onderbrengen van bepaalde diensten in één gebouw staan op de 
planning.

3. Waar zal je nog aan werken?
Ik zou graag de diensten die het OCMW aanbiedt nog meer be-
kend maken bij de Lubbeekse burger. Die diensten, zoals diverse 
activiteiten en cursussen, staan open voor alle Lubbekenaren.

 Gemeenteraadslid Raf De Canck bij 
het nieuwe chirolokaal in Pellenberg.

Naam: Veerle Daems

Leeftijd: 39

Beroep: projectmedewerker bij 
bank-verzekeraar

Hobby’s, interesses: mama van drie, 
lezen, wandelen

Mandatarisfunctie: OCMW-raadslid

Mandataris 

in de kijker

Deelgemeente 

in de kijker

Pellenberg
Dit gemeentebestuur investeert 
in elke deelgemeente. Ook in 
Pellenberg. Zo werd het kerk-
hof heraangelegd, een nieuw 
speelpleintje ingericht en recent 
opende het nieuwe chirolokaal 
de deuren. De verandering is erg 
zichtbaar. Zo worden ook de nodige 
wegenwerken in de Lostraat 
momenteel uitgevoerd. Later deze 
bestuursperiode worden ook nog 
de werken voor de fietspaden op 
de Ganzendries opgestart.

Optimale inrichting
Maar daar stopt het niet. Dit 
bestuur heeft een maatschappij 
aangesteld om het beeldkwaliteits-
plan van Pellenberg uit te werken. 
Dat plan gaat na wat de meest 
optimale inrichting wordt voor de 
school en de schoolomgeving, de 
dorpskern, het parkeerbeleid, de 
veiligheid en het erfgoed. Het plan 
zal ook een oplossing naar voor 
moeten schuiven voor de moeilijke 
doorgangsas Plein, Kapelstraat en 
Ganzendries. Verandering voor 
vooruitgang. Ook in Pellenberg.



3

www.n-va.be/lubbeek

Troeven in rustig groen

Verandering voor  
vooruitgang: meer  
en betere rustbanken

Het gemeentebestuur maakt werk van een oplijsting 
van alle rustbanken in de gemeente.

 “We brengen de locaties en de conditie van de banken in 
kaart”, aldus N-VA-schepen Geert Bovyn. “De banken in 
slechte staat worden vervangen en er komen nieuwe banken in 
zones waar momenteel weinig banken zijn. Ook rustbanken die 
te dicht bij de rijweg staan, verplaatsen we naar een rustigere 
omgeving.”

 Het gemeentebestuur brengt alle rustbanken 
in kaart en plaatst nieuwe waar nodig.

N-VA Lubbeek werkt 
mee aan regionale  
oplossingen voor  
mobiliteit

Samen met 29 andere 
afdelingen uit 
Oost-Brabant heeft 
N-VA Lubbeek een visie 
uitgewerkt voor de 
mobiliteit in de hele regio.

“Lokale mobiliteitsproblemen zoals zwaar vrachtverkeer kan 
je helaas niet enkel op lokaal niveau aanpakken. Voor vele 
mobiliteitsproblemen liggen de oplossingen bovenlokaal”, 
aldus waarnemend burgemeester Tania Roskams. 

De drie speerpunten van het mobiliteitsplan zijn de uitbouw 
van gezamenlijke vrachtroutes, één mobiliteitsapp (openbaar 
vervoer, fiets- en autodelen in één app naar voorbeeld van 
Berlijn en andere grootsteden) en een intergemeentelijk fiets- 
beleid met daarbij vooral aandacht voor veilige routes naar 
school en werkomgevingen en een fietsdeelsysteem over de 
gemeentegrenzen heen.

Het plan kan u online raadplegen via de website van N-VA 
Vlaams-Brabant. 

Verandering voor vooruitgang:
gemeente neemt de sporthal over

Vanaf 2018 neemt gemeente Lubbeek  
de uitbating van de sporthal in Lubbeek 
over van de huidige privaat gerunde vzw.

“We willen de mensen van de vzw Sporthal 
bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren. 
Ik ben ervan overtuigd dat we samen met hen de 
overgang in goede banen kunnen leiden”, aldus 
schepen van Sport Davy Suffeleers. “We raadplegen 
binnenkort de gebruikers van de zaal. Bedoeling 
is om de overgang voor hen zo vlot mogelijk te 
laten verlopen, zodat de seizoenswerking van de 
clubs niet in het gedrang komt.” Schepen van Sport Davy Suffeleers

in de Lubbeekse sporthal.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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