
Op 26 november werd het budget voor 2011 goedgekeurd, met een overschot
van maar liefst drie miljoen euro. Een mooie prestatie van burgemeester

Vranckx en zijn paars-groene ploeg, zeker na de politieke crisis die Lubbeek vorig
jaar totaal onbestuurbaar maakte. Maar klopt dit wel?

REALISTISCH?
Wij vragen ons af of een overschot van drie miljoen wel realistisch kan zijn. Het is
altijd zoeken naar een gezond evenwicht tussen de verschillende bevoegdheden.
Het gemeentebestuur gaf terecht voorrang aan de schoolinfrastructuur. Er is
immers nood aan nieuwe, moderne gebouwen. Daarom komen de scholen van
Binkom en Pellenberg de komende jaren aan de beurt. Althans, dat wordt beloofd.

LEVENSGEVAARLIJK
Er zijn echter ook dringende zaken waarvan de begroting geen melding maakt.
Over de aanleg van fietspaden op de Bollenberg lezen we geen letter. Het dossier
van de Lubbeekse Dorpsstraat blijft eindeloos aanslepen. Herstellingen aan de weg
worden in Lubbeek enkel uitgevoerd bij gevaarlijke schade. Men kan zich echter de
vraag stellen wanneer er sprake is van gevaar. Sinds voorbije winter verkeren enke-
le straten in Lubbeek en Linden in erbarmelijke staat. De verkeerssituatie is daar
levensgevaarlijk en tot op heden werden geen herstellingswerken uitgevoerd.

Het is mooi dat de begroting zo snel klaar is. Het is nog mooier dat er een overschot
is van drie miljoen euro. Het zou echter prachtig zijn moest deze paars-groene
begroting nu ook nog kloppen.

Davy Suffeleers, 
voorzitter N-VA Lubbeek, 

Hulst 35 Binkom, 
davy.suffeleers@n-va.be

Begin februari verkiest N-VA
Lubbeek een volledig nieuwe

bestuursploeg. 
Zin om mee te werken aan de 

uitbouw van de N-VA in
Lubbeek? 

Interesse in de gemeente- en
nationale politiek? 

Sta je achter de standpunten van
de grootste partij van het land? 

Aarzel niet en neem contact 
op met ons!

Via lubbeek@n-va.be 
of T. 016 63 21 31
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Klopt da? Da klopt nie!

V.U. Davy Suffeleers
Hulst 35 - 3211 Binkom

Kom erbij!

N-VA Lubbeek 
wenst elke 

Lubbekenaar, 
groot en klein, 

een 
hartverwarmend 

2011
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Na 162 jaar terug een Lubbekenaar in
de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Op 13 juni 1848 werd Ridder Joseph François Emmanuel van den Berghe de
Binckum verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij was de
Franstalige burgemeester van Lubbeek en zetelde twee jaar in het Belgische
Parlement dat enkel bestond uit francofone grootgrondbezitters, edellieden
en fabriekseigenaars. Zij haalden hun neus op voor de ‘Vlaamse boerkens’.
Voor wie hieraan twijfelt, raden wij de alomgeprezen film ‘Daens’ over
Priester Daens aan.

Exact 162 jaar later, op 13 juni 2010, werd geboren en
getogen Lubbekenaar Theo FRANCKEN verkozen tot Kamerlid. Ditmaal géén
Franstalige ridder, maar wél een fiere Vlaming die opkomt voor de belangen
van de gewone Vlaming: werk, veiligheid en sociale bescherming.

Met 13 164 voorkeurstemmen behaalde N-VA-lijsttrekker Theo Francken een
prachtige electorale score. Totaal onverwacht volgens sommigen, anderen wisten al
langer wat Theo in zijn mars had. Deze jonge dertiger uit Lubbeek trekt immers van
het allereerste uur aan de N-VA-kar, zowel in de Leuvense regio als in Brussel. ‘Jong
maar met ervaring', zo kan je Theo Francken het best omschrijven.

Van 2001 tot 2004 werkte Theo als fractiemedewerker in het Vlaams Parlement,
daarna werd hij politiek raadgever van Vlaams minister Geert Bourgeois. Hij 
adviseerde de minister voor de beleidsdomeinen Onderwijs, Werk, Sport en
Inburgering. In 2009 ‘promoveerde’ Theo tot adjunct-kabinetschef van Vlaams
Viceminister-President Geert Bourgeois voor de beleidsdomeinen Inburgering en
Vlaamse Rand. 

Toen Theo op 13 juni, na 10 jaar ervaring in de Wetstraat, werd verkozen tot
Kamerlid was hij er meer dan klaar voor. Ook Bart De Wever waardeerde Theo’s

expertise en hij nam hem op in zijn ‘Strategogroep’, de interne reflectiegroep die de
zesde Staatshervorming mee vorm moet geven. 

Ook in de Kamer gaat Theo’s aanwezigheid allesbehalve onopgemerkt voorbij. Als 
partijcoördinator voor Defensie legt hij minister De Crem regelmatig het vuur aan de

schenen en in het debat over Asiel & Migratie beet hij zich samen met Sarah Smeyers de
voorbije maanden stevig vast. Want ook hier moeten we nu durven veranderen.

De andere partijen hebben het na enkele maanden al begrepen: met de factor Francken
hebben ze de volgende jaren rekening te houden!

Contact:
THEO FRANCKEN
Houwaartstraat 106 – 3210 Linden
Theo.francken@n-va.be
www.theofrancken.eu
www.migratieblog.be 

Jong maar mét ervaring: 
Kamerlid Theo Francken

Politiek secretaris
Bram Hermans
bram.hermans@n-va.be
02 549 85 71
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Een N-VA’er uit Lubbeek in de kijker: Lode Morren 

Geboren: 3 mei 1992 
Beroep: Scholier
Hobby: Gitaar spelen
Lievelingsgerecht: Gevulde paprika
Favoriete plekje in Lubbeek: De veldweg tussen de Helstraat en de Bloemstraat
Dit kan beter in Lubbeek: De staat van het wegdek
Positief aan Lubbeek: Het is een gezellige gemeente
Gezin: Moeder, vader en één broer
Als ik vijf mensen mee op reis kon nemen, koos ik: Mijn vier beste vrienden en mijn
vriendin
N-VA-lid sinds: 2008

In de Vastgoedgids 2010 staat dat Lubbeek bij de duur-
ste gemeenten van Vlaams-Brabant hoort.
Vastgoedexperten concluderen hieruit dat de lagere
inkomens al zijn verdwenen van de Lubbeekse vast-
goedmarkt. Veel jongeren kunnen alleen nog een –
klein – huis kopen dankzij de financiële steun van hun
ouders. Hoe dan ook blijft betaalbaar wonen in eigen
streek voor de N-VA een politieke topprioriteit!   

Tijdens de overstromingen in november werd ook
Lubbeek getroffen. De Staatsbaan aan Schubbeek liep
volledig onder. Er zijn geruchten dat het wachtbekken
van de Kraaiwinkelbeek slecht werd onderhouden.
Men moest met handmatige ingrepen het waterpeil
regelen. Normaal zou dat via een automatisch wer-
kend elektronisch systeem moeten gebeuren. 

Het Weekblad Knack bracht in december aan het licht
dat bij het gasincident in Rotselaar op het nippertje een
veel grotere ramp vermeden werd. Daarnaast was er

de dag voor de gas-
explosie nog een inci-
dent in onze gemeente
Lubbeek. Daarom legde
N-VA-Kamerlid Theo
Francken minister van
Energie Magnette op de
rooster over de werk-
wijze van Fluxys. Hij

eiste dat de minister aan de voorzitter van Fluxys,
Daniël Termont (sp.a) de opdracht geeft om nog voor
de lente van 2011 in elke gemeente waar grote gaslei-
dingen lopen, één groot informatiemoment te organi-
seren. Hier moeten alle vragen over de aard, de functie
en de werking van deze gasleidingen aan bod kunnen
komen.

Feestjes in de scoutslokalen van Linden veroorzaken
volgens de buurtbewoners hinder. Luide muziek,
bierflesjes, omgeduwde boompjes ... telkens als er een
fuif is. De scouts van Linden hebben de buurtbewo-
ners opgeroepen om in gesprek te treden. De N-VA
steunt deze aanpak. Alleen door duidelijke afspraken
kunnen de scouts samen met de omwonenden zorgen
dat overlast in de toekomst wordt vermeden.

Sinds enkele jaren heeft Lubbeek een sportfunctiona-
ris. Daardoor heeft het gemeentelijke sportbeleid een
flinke duw in de rug gekregen. Wij kunnen zo’n actief
sportbeleid alleen maar appreciëren en toejuichen.
Misschien toch één kleine opmerking: VK Linden heeft
– ondanks haar sterke jeugdwerking – nauwelijks ver-
lichting op haar trainingsvelden. In Binkom en
Lubbeek werd hier al wel voor gezorgd. Misschien iets
om te bekijken.

KORT NIEUWS • KORT NIEUWS • KORT NIEUWS 
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be   www.n-va.be

J A ,  D E  N - V A  S P R E E K T  M E  A A N

NAAM EN VOORNAAM:

STRAAT:

POSTCODE: GEMEENTE:

TEL: E-POST: GEBOORTEDATUM:       /       /

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

Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS

In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en 30 997 gezinsherenigers
aan. Per maand kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen onze
nationaliteit. We lezen het in de krant en we zien het elke dag op
straat: het huidige asiel- en migratiebeleid is een puinhoop.

De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in
om de asielcrisis structureel aan te passen. Daarmee vraagt de 
N-VA een forse verstrenging van de snel-Belgwet en de gezins-
hereniging en een fundamentele hervorming van de asiel-
procedure en het opvangsysteem.

INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“Dit is niet enkel een opvangcrisis, dit is een totale asielcrisis”, zegt 
N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken en
de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten
doorlopen. Wij vragen ook een rechtvaardig terugkeerbeleid.” 

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moet ook een nieuw evenwichtig spreidingsplan komen”, vult N-VA-
Kamerlid Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire ver-
deling. Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die
er recht op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige
asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID
Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: "Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illega-
liteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak."

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deel-
staten. We moeten de sociaaleconomische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV. 

Niet in het minst moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de

N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.
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