
Beste dorpsgenoot

Ik hoop dat u het jaar veilig en gezond 
gestart bent en dat u in 2023 uw goede 
voornemens en uw plannen zal kunnen 
waarmaken. Wij zijn alvast van plan 
om heel wat te realiseren. We zitten vol 
goede ideeën die we in het belang van 
alle inwoners vorm willen geven. We 
gaan belangrijke fi etstrajecten heraan-
leggen, we gaan ontharden, we leggen 
een groenpark aan op de plaats van het 
oude gemeentehuis/politiekantoor, we 
beginnen met de bouw van de nieuwe 
school in Pellenberg, we zetten de 
bebossing van gemeentelijke gronden 
verder en we werken verder aan de 
instandhouding van ons erfgoed en 
de verdere uitbouw van onze culturele 
infrastructuur.

N-VA Lubbeek staat ondertussen tien 
jaar aan het roer van onze gemeente. 
We investeren in projecten van en voor 
de toekomst zonder de gemeente-
belastingen te verhogen en slagen erin 
om onze gemeente fi nancieel gezond te 
houden. De verdere aanleg van het 
rioleringsnet in samenwerking met 
Aquafi n en Fluvius is daar een mooi 
voorbeeld van. 

Ook op nationaal vlak werkt N-VA 
Lubbeek mee. De N-VA organiseert op 
12, 13 en 14 mei een nationaal congres. 
Enkele van onze bestuursleden namen 
deel aan de provinciale themadagen 
en bespreken momenteel de congres-
resoluties om amendementen voor te 
bereiden. De verandering werkt!

Hartelijke groeten

Raf De Canck
Voorzitter

Laat uw stem horen
In het kader van burgerparticipatie organiseert het lokale bestuur van Lubbeek in 
elke deelgemeente en in Sint-Bernard buurtvergaderingen. Kom af en laat uw stem 
horen!

“Wij vinden inspraak van de 
burger in het beleid heel belang-
rijk. We willen onze plannen 
en realisaties voorstellen en 
goed luisteren naar de vragen 
en bezorgdheden van de 
Lubbekenaren”, zegt burge-
meester Theo Francken. Tijdens 
de buurtvergaderingen komt 
u te weten wat we in uw buurt 
realiseerden en wat nog op de planning staat. Het voltallige bestuur luistert naar al uw 
vragen en bekommernissen en gaat graag met u in gesprek. De eerste buurtvergaderin-
gen vonden plaats op dinsdag 29 november in Lubbeek, op zaterdag 10 december 2022 
en op woensdag 11 januari in Pellenberg. Op zaterdag 28 januari vindt u ons in Binkom 
en op donderdag 16 februari in Sint-Bernard. Tot dan?

Lubbeek krijgt kunstenhuis
De gemeente gaat in de oude pastorie van Lubbeek een kunstenhuis oprichten. 
Voor de renovatie van het gebouw hee�  de gemeente 1,1 miljoen euro veil.

De pastorie van Lubbeek dateert van 1757 en behoort tot de vier vrijwel identieke 
pastorieën van de norbertijnen die vroeger afhankelijk waren van de Parkabdij in 
Heverlee. Schepen van Erfgoed Davy 
Suffeleers: “Erfgoed geeft onze 
gemeente een gezicht. We vinden het 
belangrijk om onze erfgoed-
parels te bewaren. Het doet ons veel 
plezier om samen met de kerk-
fabriek Sint-Martinus een toekomst 
te kunnen geven aan de site. We 
willen vooral ons kunstonderwijs 
versterken en de mogelijkheid 
creëren om kleine tentoonstellingen 
of concerten te organiseren. Ons 
kunstenhuis moet laagdrempelig zijn 
zodat het een open huis is voor de 
hele Lubbeekse gemeenschap.”

N-VA Lubbeek Nieuwjaarsreceptie
met Kamerlid Sander Loones

Zondag 29 januari 2023 om 11 uur
Zaal Libbeke, Gellenberg, Lubbeek - Gratis inkom

We gaan voor een laagdrempelig 
kunstenhuis waar de Lubbeekse 
cultuurliefhebber zich thuisvoelt.

Lubbeek
lubbeek@n-va.be N-VA Lubbeekwww.n-va.be/lubbeek
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Tania Roskams behoort tot wereldtop
Wereldwijd is slechts een op drie onderzoekers een vrouw. Om meisjes en 
vrouwen te inspireren om wetenschapper te worden, stelt men jaarlijks een top 
duizend van wetenschapsters op. Dit jaar staat er een Lubbeekse in die lijst.

Als hoogleraar translationeel cel- en weefselonderzoek en specialist in onderzoek 
naar kwaadaardige levertumoren stootte schepen Tania Roskams in de internati-
onale top 1.000 door tot de 787ste plaats. Daarmee eindigt ze als tiende in België. 
Daar kunnen we alleen maar trots op zijn.

  Zomerhuis sluit de deuren
Zeven maanden lang hebben we in het 
zomerhuis een warme thuis kunnen 
geven aan Oekraïense vluchtelingen. 
Die hebben intussen allemaal een 
nieuwe woonst, velen van hen in 
Lubbeek. Het waren stuk voor stuk 
hartelijke, moedige en dankbare men-
sen. We gaan hen missen en wensen 
hen een spoedige hereniging met hun 
familie. 
De kloostersite zal de volgende maan-
den een bouwwerf worden. Z.org KU 
Leuven, eigenaar van het gebouw, gaat 
er een thuis creëren voor hun psychia-
trische patiënten.

Noteer in uw agenda

Wandelen met Assita Kanko
Zaterdag 11 februari 
Om 10 uur aan het gemeentehuis

Aperitiefgesprek met Arnout Coul
Zondag 23 april om 11 uur 
Craywinckelhof

Eetfestijn 
18 en 19 maart
Parochiezaal Pellenberg
Meer uitleg volgt later

Herbebossingsproject
Sinds Vlaams minister Zuhal Demir haar ‘Bosteller’ 
lanceerde, plantten we al 18.000 nieuwe bomen aan. 
Van 2019 tot 2021 waren het ongeveer 10.000 bomen 
en in 2022 werden er nog ongeveer 8.000 bomen extra geplant. 

Dat zijn er veel, 
maar nog niet 
genoeg. We zitten in 
de eindfase om onze 
OCMW-gronden 
deels te herbebossen. 

We koesteren de 
ambitie om het 
aantal nog te 
verdubbelen en 
de allereerste 
herbebossingsprijs in 
de wacht te slepen.

Subsidie blauwgroene parels 
binnengehaald
Op 18 november kregen we felicitaties van het departement 
Omgeving en van minister Zuhal Demir. Het project dat we 
indienden in het kader van de projectoproep ‘Blauwgroene parels’ 
sleept een subsidie in de wacht. 

Binnen die subsidieoproep werden veertien sterke projecten geselec-
teerd die elk op hun beurt op minstens drie locaties van het openbaar 
domein de verharding zullen uitbreken en vervangen door natuur. In 
Lubbeek worden drie buurten aangepakt, namelijk Linden-Centrum, 
Davidssquare en Jeugdsquare. 

Vlaamse Regering geeft 
Pellenberg duwtje in de rug
Door een uitzonderingsregeling zal de Vlaamse Regering 
prioritair 40 miljoen euro vrijmaken voor een aantal dringende 
renovatiedossiers op het vlak van ziekenhuisinfrastructuur. De 
campus van de UZ Leuven in Pellenberg krijgt op die manier 
een duwtje in de rug. Wanneer alles volgens plan verloopt zal 
de gerenoveerde revalidatiecampus in Pellenberg vanaf 2027 in 
gebruik worden genomen.

Arnout Coel: “Met de versnelde 
investering in het revalidatie-
centrum van het UZ Leuven in 
Pellenberg kan de uitstekende 
zorgverlening – waarvoor 
Pellenberg gekend is – ook in de 
nabije toekomst gewaarborgd 
blijven. Daarnaast blijf ik ijveren 
voor forse investeringen in het 
regionaal ziekenhuis Heilig Hart 
Tienen. Daarover wordt in de 
loop van dit jaar beslist.”

Tour Elentrik: hippe 
elektriciteitskasten
Zag u onze hippe elektriciteitskasten al? Het zijn stuk voor 
stuk pareltjes. U kan ze ontdekken via een uitgestippelde 
wandelroute die u kan vinden op de gemeentelijke website 
of in een � yer die u kan ophalen in het gemeentehuis.

In Lubbeek kregen 
vijf elektriciteits-
kasten een kunst-
zinnige opknap-
beurt. Elke deel-
gemeente kreeg 
één thematische 
elektriciteitskast. 
In Binkom ontdekt 
u ‘Reis rond de we-
reld’, in Linden 
‘T(r)oeven in groen’, in Lubbeek ‘Erfgoed’ en in Pellenberg 
‘Hoog-Laag’. Een aantal lokale creatievelingen namen de 
kasten onder handen en dat leverde prachtige staaltjes van 
streetart op. Echt de moeite waard om eens te gaan bekijken.

We gaan ontharden, vergroenen 
en inzetten op waterbeheer. 

Profi ciat Tania! Lubbeek is trots op jou.

Smoutebollenactie 
was groot succes
Met ongeveer 600 bezoekers en 3.000 smoutebollen 
was de Smoutebollenactie 2023 een topeditie.  Het 
was een ideaal moment voor onze bestuursleden om 
een babbeltje te slaan met de Lubbekenaren.

Profi ciat met jullie overwinning David, Frank en Davy!

N-VA Lubbeek wint 
gemeentelijke kwis
Omwille van de pandemie kon de jaarlijkse 
gemeentelijke kwis ‘Lubbeek in 40 vragen’ de 
voorbije twee jaar niet doorgaan. Jammer, want die kwis 
is een ideale gelegenheid om op een gezellige en speelse 
manier Lubbeek op een andere manier te leren kennen. 
Maar op 26 november 2022 was het eindelijk zover. N-VA 
Lubbeek nam met twee ploegen deel aan de kwis en één 
van die ploegen nam de hoofdprijs mee naar huis.

www.n-va.be/lubbeeklubbeek@n-va.be
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


